
Nota Inkomensbeleid 
pagina 3 

Universiteitsbestuur 
pagina 12 

Denken over afschrikking 
pagina 18 

Tinbergen over inkomensverdeling 
pagina 24 

Het nieuwste boek van Galbraith 
pagina 27 

Meer dan 5 x het minimumloon 
mag niemand verdienen 
pagina 39 

17e jaargang - no. 1 - zomer 1975 



Redactie: 

dr. R. Braams; H.A. M. Hoefnagels; drs. R. V. W. M. Lantain; 
drs. Th. A. J. Meys; dr. C. N. Peijster; dr. G. H. Scholten; 
mr. D. Simons; Ing. D. N. M. van Wees; dr. G. Zoutendijk; 
drs. J. Weggemans. 

Bestuur Stichting "liberaal Reveil": 

mr. H. E. Koning (voorzitter/penningmeester); 
mevrouw W. P. Hubert-Hage (secretaresse); 
mr. J. J. Nouwen; F. Lauxstermann; 
mr. W. H. Fockema Andreae. 

Redactieadres: 

Prins Hendrikplein 4a, Den Haag. 

Abonnementen-administratie: 

Roe lofsstraat 1 04, Den Haag. 

Abonnementsprijs (4 nrs. per jaar) f 25,- per jaar; 
studenten abonnement f 15,- per jaar. 

Betaling per giro nr. 240200. 



Voorwoord 

Welke VVD-vergadering was het ook al weer? 
De zon scheen met de ontspannen gulheid, 
die zij in de herfst nog wel eens aan de dag 
wil leggen, de zaal binnen. Een Troonrede 
en een miljardennota stonden op de agenda. 
Voorzitster Van Someren leidde in. 

Zij gispte, dat media en tegenstanders de 
partij een etiket trachtten op te plakken. 
Het etiket van een economische belangen
groep. Vooral uit op het verlagen van de be
lastingen (men kan ook zeggen: op het ver
hogen van het besteedbare inkomen van 
haar aanhang). De voorzitster legde er de na
druk op, dat de VVD opereerde tegen een 
geestelijke achtergrond en wel degelijk werd 
bewogen door idealisme. 
Was het alleen een vermaning voor anders
denkenden? Of toch ook een bezwering van 
de aanwezigen? Zo ja, dan zou zij niet over
bodig blijken. De eerste drie sprekers behan
delden gretig de miljardennota, daaruit vooral 
de ,.centenkwesties", en concludeerden, dat de 
geraamde uitgaven te hoog waren en dus ...... 

Nu was dat natuurlijk toeval. De heren van de 
sociaal-economische commissie hadden zich 
eenvoudig het beste voorbereid en hadden 
dus de minste last van de gebruikelijke aarze
ling de discussie te openen. Of is het toch 
geen toeval, dat juist deze commissie goed 
functioneert en het meeste gehoor vindt? 
(De commissie buitenlandse politiek heeft en
kele jaren geleden betoogd, dat Suriname in 
1976 onafhankelijk moest worden en daarop 
taal noch teken vernomen). Hoe dit ook zij, 
een vooraan- en niet rechts staand partijlid 
ergerde zich aan de discrepantie tussen de 
woorden van de voorzitster en de niet op
vallend bevlogen berekeningen, die erop volg
den. Hij mompelde: daar gaat je idealisme. 
Er zou een forse beschouwing te wijden zijn 
aan de verhouding tussen belang en ideaal bij 
de Nederlandse partijen in het algemeen 
en bij de VVD in het bijzonder. Zo eenvoudig 
als Marxisten die verhouding zien, is zij in 
elk geval niet. En het etiket, dat mevrouw 
Van Someren gispte, is misleidende anti-re
clame. Maar het raakt ons toch wel. Het is 
zelfs niet onmogelijk, dat vrees het enig waar
heidsgehalte te verlenen georganiseerde li
beralen ervan weerhoudt krachtige kritische 
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taal te gebruiken, als een vooral socialistische 
regering een interimnota produceert over het 
inkomensbeleid. Vreemd eigenlijk: waar be
lang en overtuiging samen vallen, gêneren 
wij ons voor het belang, terwijl zulk een 
gêne toch nauwelijks meer karakteristiek kan 
worden geacht voor de Nederlandse politieke 
discussie. 

Het Tweede Kamerlid van 0'66 drs. G. 
Nooteboom behoeft geen etiket te vrezen. 
Niet alleen heeft zijn partij zich altijd prag
matisch tegen etikettering verzet, zij staat 
bovendien achter de regering, die de nivelle
rende nota heeft ingediend. 
Als hij krachtige kritische taal laat horen, dan 
moet er toch werkelijk iets aan de hand zijn. 
Alleen al daarom vroegen wij hem zijn gedach
ten op papier te zetten. Het is een prikkelen
de bijdrage geworden. Ook voor enkelen on
zer, moeten wij bekennen. 

De heer W. Verwey, sinds 1968 voorzitter van 
de Raad van Arbeid in Rotterdam en vice
voorzitter van de Vereeniging van Raden van 
Arbeid, stelde ons zijn berekeningen ter be
schikking over de werkelijke inkomensver
houdingen. Waar praten wij over?, heet zijn 
bijdrage. Dat is inderdaad de vraag, die steeds 
weer moet worden gesteld om mythe-vorming 
te voorkomen. 

Het nationaal product groeit niet meer zo 
snel, de output van de Teldersstichting wel. 
Dit laatste zal mevrouw Van Someren goed 
doen (Zie boven). De stichting publiceerde 
een rapport over het bestuur van de Neder
landse universiteiten, zoals bekend onlangs 
wettelijk hervormd, volgens sommigen gede
formeerd. Aan wie konden wij dit rapport be
ter ter bespreking voorleggen dan aan de 
voorzitter van het College van Bestuur van 
onze oudste universiteit (Nog gelukgewenst 
met de 400e verjaardag), die de WUB met de 
wijsheid der jaren schijnt te dragen, althans 
het minst in beroering is. Mr. K. J. Cath rea
geerde positief, in meer dan een betekenis. 

Het redactielid drs. R. V. W. M. Lantain stelde 
de vraag: Denken over afschrikking - een over
bodige luxe voor de WO? Men zou zo den
ken: een retorische vraag. Hoewel ...... De 



commissie buitenlandse politiek ervaart niet, 
dat er voor deze onderwerpen overweldigende 
belangstelling bestaat. Enfin, dat zeiden wij 

al. Als Lantain vele reacties ontvangt, hebben 
wij ongelijk. 

Het redactielid drs. Th. A. J. Meys besprak 

twee boeken: .,lncome Distribution: Analysis 
and Policies" van de hand van J. Tinbergen 
en van J. K. Galbraith .. Economics and the 
public purpose". 

Beide geschreven door niet-liberalen, doch 
beide veelvuldig aangehaald in politieke dis
cussies. Men zij gewapend. 



De interim nota inkomensbeleid 

G. Nooteboom 

Waarom 

Het zou nuttig zijn om meer algemeen eens 

een wat kritische analyse te maken van de 
functie en het nut van nota's zoals die 
over het Huur- en Subsidiebelei'd en die 
over het inkomensbeleid, zowel gezien vanuit 
het Parlement als vanuit de regering als vanuit 
de maatschappij. 
Dat zou een apart artikel vergen en bovendien 
de lezer wat somber stemmen, omdat zou 
blijken dat de parlementaire besluitvormings
procedures en besliskundige technieken 
volstrekt inadekwaat zijn voor het bespreken 
van nota's die gekwantificeerde informatie 
bevatten die uitgaat boven het niveau van 

een boekhoudkundige optelsom. 
Dat laten we dus maar na. 
De "waarom" vraag met betrekking tot de 
interim nota lnkomensbelei·d is te splitsen 
in drieën : waarom inkomensbeleid, waarom 
nota en waarom inte·rim. 

Staatsinkomensbeleid 

Reeds geruime tijd achter ons ligt de tijd 
waarin men het er nog over oneens was of 
belastingheffing alleen maar mocht worden 

gebezigd voor financiering van collectieve 
diensten voor de gehele gemeenschap 
(defensie, alg. bestuur, brandweer etc.) 
danwel ook mocht dienen als instrument voor 
inkomensherverdeling c.q. bijsturen van de 
verdeling van privé-uitgaven-mogelijkheden. 
In de overgangsfase van dit proces heeft 
het begrip "sociale premie heffing" een nuttige 
rol gespeeld om degenen die het heffen van 
belasting voor dat doel (nog) ontoelaatbaar 
achtten, over de streep te krijgen door het 
wóórd belasting te vermijden. 
Je kunt uiteraard net zo goed brandweer en 

defensie en politiek via "premies" financieren 
ter dekking van het risico van brand of 
agressie. 

De premies voor ziektekosten, werkeloosheid, 
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AWW enz. kun je dan "belasting" noemen. 
In feite is voor vrijwel iedereen, behoudens 
een paar formalistische theoretische scherp
slijpers, materieel loonbelasting en sociale 
premies één pot nat; het zijn bedragen 
die gewoon worden afgehouden in de 
conversie van loonkosten via zogenaamd 

bruto loon naar "in 't handje". 
De toelaatbaarheid van inkomensherverdeling 
via de overheidsmacht is dus reeds lang 
geen geschilpunt meer en inkomensbeleid is 
er in deze zin reeds lang. 
Via hoge marginale tarieven worden hoge 
inkomens naar beneden gedrukt en de 
vroegere armenzorg vanuit de kerk en de 
familie en enige welgestelden is vervangen 
door minimumloon, AOW, AWW, werkeloos
heidsuitkeringen, bijstand enz. 
Terzijde zij opgemerkt dat naast het overnemen 
van deze taak door de overheid een 
toenemende tendens is ontstaan om werk 
dat qua sfeer vergelijkbaar is met pastorale 
zorg en zending-missie-evangelisatie, eveneens 
te financieren via belasting-heffing. Met name 
de PPR is wat dat betreft een confessionele 
partij van eergisteren die de door liberalen 
bevochten scheiding tussen "kerk" en 
staat weer ongedaan willen maken. 
De woorden zijn anders; de pastores heten 
nu opbouwwerker etc. en "bekeren" heet 
nu "mentaliteits verandering". Maar 
dit terzijde. 
Via de heffing van belasting en via inkomens 
overdrachten is de feitelijke inkomens
ongelijkheid de laatste decennia al sterk 
genivelleerd, met name ook als daarbij niet 
alleen wordt gekeken naar "in 't handje", 
maar ook een correctie wordt aangebracht 
voor allerlei noodzakelijke "diensten" die aan 
lagere inkomensgroepen beneden kostprijs 
worden verstrekt door vooral de middelbare 
groepen en ongehuwden te dwingen méér 
dan de kostprijs te betalen. Men denke 
aan ziekenfondspremies, AOW, huursubsidies 
enz. Dus waarom nu ineens een 

"inkomensbeleid"? 

Enige Factoren: 

Ook volgens de Inkomensnota zijn de grenzen 
genaderd of bereikt om met de traditionele 



instrumenten steeds verder te gaan met 
inkomensnivellering. 
Er wordt ook bij de lagere middengroepen 
al zoveel ingehouden aan belasting en 
premies dat de neiging tot ontduiken 
(c.q. ontgaan, ontwijken) steeds groter wordt. 
Door grote groepen in de bevolking wordt 
zwart loon, belasting fraude etc. niet als 
iets asociaals of misdadigs beschouwd; je 
moet alleen zorgen dat je niet gepakt wordt. 
Er zijn - hoewel CPN en NVV industriebond 
blijven appelleren aan de emotionele respons 
die het woord .,couponnetjes knippen" 
oproept - vrijwel geen privé personen 
meer die in aanmerkelijke mate leven van 
de opbrengst van hun .. kapitaal''. 
Voor zover ze er zijn bevinden ze zich 
voornamelijk in de categorie 65 plussers 
die geen (welvaarts vast) pensioen hebben. 
De officiële statistieken roepen wat dat 
betreft een sterk vertekend beeld in 
de emotionele respons. 
Voor het pensioen van een grote-stad
burgemeester of commissaris der koningin 

(socialist of niet) is een vermogen van 
minstens 2 miljoen nodig en het verschil 
tussen zo'n 65 plusser en één die zonder 
(ABP) pensioen het zelfde oudedags inkomen 
heeft, is slechts dat de laatste er zelf 
althans nog iets voor doet, namelijk 
couponnetjes knippen. Deze topambtenaren 
laten ook dát nog door loonslaven doen. 
Maar door een of andere definitie kwestie 
die sociologisch absurd is, is de burgemeester 
braaf en heeft hij geen vermogen volgens 
het CBS omdat zijn vermogen door het 
ABP wordt beheerd en is de ander een 
grootkapitalist die leeft van de opbrengst 
van dividenden en andere stoute vermogens

opbrengsten. 

Elimineren we deze absurditeiten door het 
voor een redelijke oudedagsvoorziening 
bestemde vermogen uit de stout-categorie 
te halen ongeacht de vraag wie de 
beheersmacht heeft, dan blijkt er vrijwel 
geen particulier .,overig inkomen" (huren, 
pachten, dividenden) meer te bestaan en Is 
er geen ruimte meer voor het spel van 
overhevelen dáárvan naar de sector 
"arbeidsinkomen" dat de afgelopen decennia 
(met behulp van de inflatie) de ruimte 
schiep voor de strijd van .. arbeid" 
tegen .. kapitaal". 

Daarmee is met name de socialistische 
vakbeweging (en ideologie) in een existentiële 
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crisis gekomen waar ze nog lang niet uit is. 
Het gevecht .,tegen het kapitaal" moet 
worden vervangen door het gevecht binnen 
de factor arbeid over de verdeling van 

de koek. 
We zien enerzijds het opkomen van een 
(m.i. betreurenswaardige) splitsing 
naar inkomensklasse binnen de werknemers
vakbeweging (NCHP) en anderzijds een 
vlucht in de irrationele (want niet meer op 
de feitelijk bestaande situatie betrekking 
hebbende) ideologie met de vertrouwde 

slogans van vroeger. 
Men poogt zich tijdelijk nog wat te behelpen 
met een nieuwe boeman als vervanging van 
"het kapitaal", door beschuldigend te 
wijzen naar twee categorieën die niet onder 
de traditionele definitie van .,arbeiders" 
vallen, namelijk de hogere werknemers die 
niet onder een CAO vallen en de zogenaamde 
"zelfstandigen", met name de .. vrije 
beroepen" *) Van de laatsten zijn vooral 
artsen en specialisten een geliefd doelwit. 
Echter de economen van de wetenschappelljke 
bureaus der vakbeweging weten dat, na 

correctie voor oudeda.gs reservering die 
zelfstandige artsen en specialisten eerder 
minder dan méér verdienen dan hun 
collega's in overheidsdienst wier belangen 
worden verdedigd door o.a. de NVV-bond 
voor ambtenaren. Echter met gemanipuleerde 
informatie kan toch wel enige tijd zo'n groep 
buiten de eigen gelederen succesvol 
worden verkocht aan de eigen achterban 
als zljnde de boosdoener. 
Men is met het vechten tegen het kapitaal 
zelfs al te ver gegaan op vele plaatsen 
in die zin dat het in eigen werknemersvlees 

*) De groep van .. zelfstandigen" is voor een 
aanmerkelijk deel van het nogal paternalistische 
kader in socialistische en confessionele 
gelederen een erg geschikte. 
Want onbewust hebben velen van dat 
kader een hekel aan zelfstandige, 
onafhankelijke mensen. De vakbeweging 
vertegenwoordigt slechts de "onzelfstandige 
beroepsbevolking". Het grappige is dat 
die onzelfstandigen zelf voor een groot 
deel liever zelfstandig zouden wezen, met 

hetzelfde inkomen . 
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..., strijdt. Op twee fronten: indirect in de 
repercussies op de werkgelegenheid, en 
meer direct in de sfeer van het uitgesteld 
loon (pensioenrechten). Bijvoorbeeld het 
Hoogoven-pensioenfonds dat in pogingen om 
de pensioenen een beetje te beschermen 
tegen de geldontwaarding nogal sterk in 
aandelen had belegd, is in één jaar tijd al . _ _",, 
zijn reserves kwijt en dat is in wezen geld 
van die werknemers bestemd voor latere 
uitbetaling. De helft van dat pensioenfonds
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers der 

vakbeweging I 
Duidelijk is dat de vakbeweging in deze 
omstandigheden liever niet wil vechten voor 
inkomensverbetering van een deel van hun 
leden ten koste van een ander deel van 
hun leden. Vandaar de behoefte om die 
zwarte, Piet aan anderen te geven en dus de 
eis aan de regering om een inkomensbeleid 
te gaan voeren (alsof ze dit tot nu toe 

niet deed). 
De ,.Politiek" waarover men zich veelal 
slechts laatdunkend uitlaat mag nu kastanjes 

uit een brandend vuur gaan halen opdat 
anderen geen vuile handen krijgen. 

'_, Vandaar de eis van een inkomensbeleid 
door de overheid. 

Waarom nota 

Aansluitend aan het voorafgaande is duidelijk 
dat de overheid allang een inkomensbeleid 

voert. 
Vanwege de noodzaak van een ,.optisch" 
suggestie effect alsof er nu iets heel nieuws 
is afgedwongen van de overheid, is het 
nuttig een nieuw jasje aan te meten 
(geel in dit geval) in de vorm van een Nota. 
Een Nota heeft bovendien het voordeel dat 
er niets direct hoeft te worden beslist, 
zoals bij een wetsontwerp. Er wordt visueel 
duidelijk gemaakt dat er aan gewerkt wordt 
en toch kun je middels een Nota het 
doorhakken van knopen en de problemen 
voor je uit schuiven. Politici doen ongaarne 
iets anders dan dat, lijkt soms wel. Andere 
"instrumenten" van de politiek met 
vergelijkbare resultaten zijn het instellen 
van een formele of informele staatscommissie 
(recent bijv. de cie Hotstra betr. het probleem 

t van inflatie in relatie met belastingen) of het 

vragen van een SER-advies. 

Waarom interim nota 

In het gunstigste geval - en tot het tegendeel 
bewezen is neem ik dat altijd aan - kan 
de noodzaak van een interim rapport worden 
verklaard met een zinsnede die al in 1971 
door de D'66 tweedekamer fraktie bij de 
begrotingsbehandeling van Sociale Zaken 
is geventileerd: (Hand lle kamer, p 1645): 
"Mijnheer de Voorzitter! Het grootste probleem 

dat in de weg staat aan zelfs maar een 
poging om te komen tot een inkomenspolitiek, 

is het feit dat vrijwel alle woorden die in 
dat verband gebruikt worden, meerdere 
betekenissen hebben en niet behoorlijk zijn 
gedetineerd in termen die iets met feiten 
te maken hebben in plaats van met juridische 
of fiscale ficties. Dit geldt voor termen zoals 
winst, voor rente, arbeidsinkomensquote, 
modaal, werknemersaandeel, inkomen, 
risicomijdend, loon, loonkosten, vermogen, 

ga maar door." 

5 

Natuurlijk, politiek is wat anders dan 
wetenschap en haar voornaamste werkterrein 
is dat van macht en niet dat van zindelijk 
denken op basis van duidelijk en betrouwbare 

informatie. 
Maar toch, er is wel degelijk enige behoefte 
voor een (kwasi) wetenschappelijke 
onderbouwen van het politiek betoog, zij 
het dat bij de ene politieke groepering die 
behoefte groter is dan bij de andere. 
Welnu, er is sinds 1971 niets gedaan aan 
dat hele probleem van wat verstaan we 
eigenlijk onder .. inkomen", ,.vermogen" enz. 

enz. 
Er zijn vele inkomens definities *) en er zijn 
vele (allemaal sterk verouderde) publicaties 
over de inkomensverdeling voor sommige van 

die inkomens definities. 
Het is een heidens karwei om daar uit te 
komen en wie - zoals ondergetekende 
door toevalsomstandigheden - de tijd heeft 
om enige maanden uit te trekken om dat 

*) Een aantal daarvan die wel gebruikt 
worden om huur te relateren aan inkomen is 
door mij eens op een rijtje gezet in Elseviers 

weekblad van 22 en 29 juni 1974. 



allemaal eens onderling te vergelijken, 
komt tot de gekste ontdekkingen. 

Dat verschillende auteurs en instituten met 
hetzelfde woord iets heel anders bedoelen 
ligt jammer genoeg voor de hand, maar 
verbazen deed mij de ontdekking dat ook 
binnen één instituut, het CBS, dit het geval 
is en geschokt was ik door de ontdekking dat 
de geproduceerde tabellen van inkomens
verdeling en daarvan afgeleide grootheden 

niet in overeenstemming zijn met het 
inkomensbegrip dat men pretendeert te 
hebben getabelleerd. 
Daarop ingaan vergt een aparte monografie 
waarvoor mij de tijd ontbreekt. 
Geïnteresseerden moge ik verwijzen naar een 
topje der ijsberg dat is afgedrukt in het 
tijdschrift PLAN van december 1974, 
pagina's 54 tjm 60. NB het gaat niet om 
detailcorrecties, maar om tientallen procenten. 

ledereen weet wel dat het groot verschil 
uitmaakt voor inkomensverhoudingen 
of je vergelijkt bruto of netto. Daarbij 
wordt dan gedacht aan bruto of netto met 
betr. tot Joon-inkomstenbelasting. Echter voor 
vergelijking van inkomens tussen zelfstandigen 

en ambtenaren bijv., of tussen werknemers 
onderling met zeer uiteenlopende 
pensioenregelingen, moet je ook een 
correctie aanbrengen voor het gedeelte 
van het inkomen dat al of niet nodig is om 
een behoorlijke oudedags- en weduwen
voorziening te realiseren. 
Zeer weinigen laten werkelijk tot zich 
doordringen dat de totale pensioenpremie 
(exc. AOW) in Nederland groter is dan de 
totale opbrengst van de Joon- en inkomsten
belasting. En nog minder mensen beseffen 
dat de verdeling van dat deel van de 
arbeidsbeloning (d.i. zichtbaar inkomen plus 
onzichtbaar inkomen via werkgevers bijdragen) 
nog veel .,progressiever" is als de loon-
en inkomstenbelasting. 
Het is dus objectief onzin om je druk te 
maken om (individuele) negatieve correctie 
voor belastingheffing en je niet druk te maken 
om een (individuele) positieve correctie voor 
de winkelwaarde van de onzichtbaar verhoogde 
pensioenrechten. 

De interim nota maakt zich wel héél makkelijk 
af aan deze kwesties: .,de afweging van 
inkomensbegrippen zal steeds de aandacht 

blijven vragen". Een tabel als Vl-12 handelt 
over de invloed van overdrachten via de 
overheid op de inkomensverdeling zonder 
enige aanduiding van het inkomensbegrip 
dat wordt gehanteerd. Erg is dat niet, want 
die tabel slaat op het jaar 1962 (sic) en 
dat is toch niet erg relevant meer te achten, 
doch het zijn kennelijk de meest recente 
gegevens. 
In de appendices hanteert de Nota .,totaal 
inkomen" zonder dat begrip behoorlijk 
te definieren, maar zeker is wel dat 
het niet het totale inkomen (incl. onzichtbare 
bijdragen, zie boven) is. Voor de bron van 
de verstrekte gegevens (en naar ik hoop 
ook van de gehanteerde begrippen) 
wordt verwezen naar een CPB-rapport 
dat nog niet verschenen is ! (volgens vele 
ver-wijzingen, maar volgens pag. Vl-11 weer 
wel !) Toch zijn er hier en daar een paar 
woorden die erop duiden dat misschien 
toch iets tot het departement is doorgedrongen 
van wat op dit terrein met name door 
D'66er in de afgelopen jaren is gezegd 

en geschreven. 
Zo wordt op de pagina's Vl-14 en VJ-21 
bij het begrip .,verticale herverdeling" 
voor het eerst expliciet de mogelijkheid 

erkend dat dat óók kan betekenen dat 
inkomens van laag betaalden wordt 
overgeheveld naar hoogbetaalden. Dat 
komt in de praktijk veelvuldig voor, met 
name via pensioenpremies, maar tot nu toe 
werd dat van overheidswege helemaal 
doodgezwegen. 
Ook het begrip ,.werkgeversbijdrage" wordt 
even genoemd, zij het nog slechts een 

topje van de ijsberg. 

Ook op ander terrein trouwens, zoals terzakli 
van de erkenning van de niet bij de NW
NKV en CNV aangesloten vakbonden waarop 
D'66 (en VVD veelal) jaren heeft aangedrongen 
is enig Jicht dagende (het zijn .,reprensen

tativiteits" problemen). 

Maar resumerend; de kwaliteit van het 
beschikbare basis feitenmateriaal rechtvaardigt 
niet meer dan een .,interim" nota. Eigenlijk 
is het krankzinning dat honderden werkeloos 
rondlopen die voldoende gekwalificeerd zijn 
om te zorgen dat er wél betrouwbare en 
relevante basisgegevens ter beschikking 
komen, die er nu niet zijn. Waarschijnlijk 
is het "politiek" maar beter dat een zindelijkli 
discussie op basis van goed feiten materiaal 
onmogelijk is, want dan zou waarschijnlijk 
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de bodem worden weggeslagen onder veel 
politiek ideologische betogen. Zelfs het 
uiterst gammele beschikbare materiaal 
duidt er al op dat de verhouding 1 op 5 
tussen minimumloon en een kleine groep 
hoogste inkomenstrekkers, al redelijk bereikt 
is. Een verhouding overigens die voor mij 
niet "heilig" is. Mijn prioriteiten schema is : 
Eerst feiten verzamelen en een eerlijke 
vergelijking van bestaande inkomens
verhoudingen mogelijk maken, en dan 
beslissen wat als streefdoel moet gelden 
voor een rechtvaardige verdeling. Voor mij 
persoonlijk valt ook een kleinere verhouding 
dan 5 op 1 nog wel degelijk binnen de 
aanvaardbare grenzen. 
Pas dan ook kan worden geëvalueerd of 
het mogelijk is om tegen een aanvaardbare 
prijs (die wel de vorm van verdere aantasting 
van de vrijheid van het individu zal hebben) 
het gestelde doel te bereiken; niet slechts 
grofweg volgens de normcode van de 
rekkelijken doch ook voldoende volgens de 
normen der preciezen. Zonder meer het 
surplus wegbelasten is in ieder geval 
zinloos. Misschien is hanteerbaar een vorm 
die van D'66 zijde weleens is gesuggereerd, 
waarbij iemand de .. asociale" top van zijn 
inkomen wel moet afstaan maar daarbij 
zeggenschap houdt over de bestemming 
ervan, aldus een moderne variant van het 
oude maecenaat in ere herstellend. 
Overigens het minste wat van een interim 
nota over inkomens had mogen worden 
verwacht is een serieuze analyse van het 
begrip inkomen, ook al zijn de bijpassende 
cijfers niet beschikbaar. 
Dat zelfs die analyse ontbreekt maakt dat 
deze interim nota teleurstellend is zelfs 
t.o.v. wat minimaal ervan verwacht mocht 
worden gezien de complexheid der 
problematiek. 

Wat? 

De vraag naar het "wat" van inkomensbeleid 
is in wezen weer de vraag naar de definitie 
van inkomen. 
Dat omvat niet alleen het bedrag "in 't 
handje" maar tevens de uitgaven vermijding 
en de verstrekte "waardepapieren" die niet 
onmiddellijk verzilverbaar zijn, de besparingen 
en de eventueel niet expliciete gewaardeerde 
claims, zoals de claim op het recht tot 
behoud van baan en inkomen. In zijn wijdste 
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interpretatie omvat inkomensbeleid inclusief 
sociale premies en pensioenpremies en over
drachten vrijwel het hele sociaal economisch 
gebeuren, met name als daarbij met 
"life time inkomen'' wordt gewerkt 
en dus zaken als studieduur en studiebeurzen 
mede in beschouwing worden genomen. 
Als overstapje naar de politieke worst van de 
VAD die smakelijk aan de inkomens nota 
is gehangen zij gememoreerd wat reeds eerder 
indirect is vermeld: de besparingen van 
werknemers via pensioenpremies zijn 
volgens CPB-CBS definitief Gezinsbesparingen 
en zijn het merendeel van de totale - voor 
de rest dus niet gedwongen afgestane -
gezinsbesparingen. 
Deze "gezinsbesparingen" via het spaardeel 
(d.i. het grootste deel) van pensioenpremie 
accumuleren, net als vrijwillige besparingen, 
maar de som ervan heet volgens CBS-CPB 
géén gezinsvermogen ! 

VAD 

Het ,.politieke" klapstuk van de inkomensnota 
is de Vermogensaanwasdeling. Ook daar 
ontbreekt elke serieuze analyse. Wat is 
vermogen? Wat is ,.aanwas" daarvan. Om 
met het laatste te beginnen: is er sprake van 
,.aanwas" van vermogen als een persoon 
of instelling in 1974 een vermogen heeft 
waarvan je b.v. 100.000 liter melk zou 
kunnen kopen en in 1975 een vermogen 
waarvan je 98.000 liter zou kunnen kopen? 
Stel een liter kostte één geldeenheid in 1974. 
Uitgedrukt in een geldeenheid die intussen 
12 % minder waard is geworden heb je 
een numerieke ,.aanwas" van 1 0.000; is de 
waardedaling van die geldeenheid 22 % 
dan heb je numeriek '20% ,.aanwas". 
Kortom, wat is "aanwas"? 
Een half jaar geleden is door de regering 
een studiecommissie Hofstra ingesteld om dit 
soort problemen en speciaal de konsekwenties 
voor belastingheffing te bekijken. Allerlei 
voorstellen van parlementsleden die wat 
willen doen voor de machtelozen die de dupe 
worden van de inflatie, stranden op de 
dooddoener dat volgens de regering en de 
meerderheid in het parlement eerst het 
resultaat van die studie moet worden 
afgewacht, maar voor de VAD geldt dat 
blijkbaar niet Waarom niet? Het ligt voor 
de hand: degenen die de VAD eisen zijn niet 
de machtelozen, maar de machtigen en hen 



kun je daarom niet met een kluitje in het 
riet sturen. Zij eisen méér macht, bovenop 
de macht die ze al hebben. En ze zullen het 
wel krijgen, juist omdát ze al veel macht 
hebben, want zo werkt .,de politiek" nu 
eenmaal. Bij voorkeur moet dan die verdere 
concentratie van macht in handen van 
ideologisch bevriende organen en personen 
worden voorgesteld als spreiding van macht. 
Daarvoor worden de geijkte. methodieken 
van reclametechniek en informatiemanupulatie 
gebezigd die .... door de hanteerders ervan 
telkenmale luidruchtig verketterd en verfoeid 
worden . . . als ze door anderen in veel 
gematigder vormen worden gehanteerd. 

Dat machtige vakbonden niet zelden een 
aversie hebben tegen verspreiding van 
informatie die hen niet welgevallig is, wordt 
in deze dagen nogal duidelijk gedemonstreerd 
in Portugal (dagblad Republica) en in Frankrijk 
(Le Parisien Libéré). Waarbij overigens voor 
de zoveelste maal zij opgemerkt dat er in 
ons land vooralsnog méér machtsgroepen 
zijn dan alleen de vakbeweging. Soms 
zijn grote brokken macht in handen van 
kleine, nogal besloten groepjes die door 
niemand dan zichzelf en elkaar zijn 
.,uitverkoren" om die macht uit te oefenen 
zoals degenen die beheersmacht hebben 
over miljarden (banken, verzekerings
maatschappijen) en de machthebbers over 
de electronische massamedia. Grote brokken 
macht over geld zijn ook in handen van 
pensioenfondsen waarin veelal de vakbeweging 
de helft der bestuurders benoemt. Grote en 
uiterst ongrijpbare brokken macht worden 
ook uitgeoefend door zichzelf aanvullende 
.,Relatiekringen" (vitamine R) van mensen 
die elkaar telkens ontmoeten in commis
sarissenvergaderingen, golfclubs, recepties, 
dure restaurants etc., waar overlegd en 
de-facto beslist wordt over de bezetting 
van allerlei (doorgaans goedbetaalde) 

. sleutelposities in de maatsc;happij. Telkens 
weer wordt, hoewel men beter weet, van de 
zijde van vakbondsleiders gesuggereerd 
dat mensen zoals ik die bezwaren hebben 
tegen teveel machtsconcentratie in handen 
van vakbonden, géén oog hebben voor 
ándere machtsconcentraties. Van D'66 zijde 
is nooit bezwaar gemaakt tegen groter 
medezeg.genschap (c.q. macht) van 
werknemers over b.v. de enorme vermogens 
die gemoeid zijn met pensioenbesparingen. 

Integendeel, voorstellen in die richting 

werden echter niet gesteund door socialisten r 
in het parlement I Het bezwaar van D'66 E 
.was tegen het toeschuiven van die beheers
macht aan dezelfde organisatie die ook al 
beschikt over de macht tot uitroepen van 
stakingen en die macht heeft gebruikt tot 
en met het .,kapotstaken" van een bedrijf 
en tot en met de zuiver .,politieke" staking. 
Die laatste wordt in feite zelden gebruikt, 
maar de essentie van macht is juist dat 
men doet wat je wilt omdat men weet 
dat je eventueel die macht kunt gebruiken. 
De dreiging is véél effectlever dan de 
keiharde confrontatie waarbij je nooit 
1 00% zeker bent dat je het wint. Een 
politieke staking van 1 uur over art. 8 van 
de Loonwet was enige jaren geleden voldoende 
om regering en parlement volgzaam te maken. 
Sindsdien is de politici duidelijk dat ze beter 
een regering kunnen vormen met partijen 
en figuren die de grote socialistische 
vakbeweging beschouwt als behorende tot 
hun eigen relatiekring. Een regering die wil 
pogen de inflatie nog wat te matigen ten 
behoeve van de werkelijk machtelozen 
dient de .,medewerking" der vakbeweging 
te kopen door hun eisen in te willigen, ook 
al betreffen die niet de positie van werknemer 
als werknemer (e.lke werknemer is tevens 
ook gewoon burger en daardoor belang
hebbende bij alle politieke zaken, zoals 
onderwijs, maar dat rechtvaardigt evenmin 
dat de vakbeweging namens hem eisen stelt 
op die terreinen als dat de ANWB of kerk 
of sportvereniging, waarvan hij óók lid is, 
dat doet). 

Welnu, de VAD is een stuk van die .. prijs" 
en schuift aan de vakbandsbazen een steeds 
groter wordende kluit macht over kapitaal
stromen toe. De werknemers zelf krijgen 
daarover niets te zeggen; de minderheid ervan 
die lid is van een der drie grote vakcentrales 
heeft uiterst indirect in principe nog enig 
meepraatrecht, maar we weten inmiddels 
al lang dat het probleem van democratische 
besluitvorming in massa-organisaties niet 
bevredigend is opgelost. De vakbewegings
bazen roepen natuurlijk voortdurend dat bij 
hen alles .,democratisch" toegaat, maar 
dat zegt niets als je nagaat wat er in 
de wereld zichzelf allemaal met het etiket 
democratisch opsiert. Het is b.v. niet zo dat 
de bazen van NW via directe verkiezingen 
met algemeen actief en passief kiesrecht 
worden aangewezen. 



B.egrip 

Ter vermijding van misverstand: 
Ik zeg niet dat het binnen de vakbeweging 
minder democratisch toegaat dan in andere 
clubs die soms formeel regelementair meer 
democratisch lijken. Zoals gezegd: het 
probleem van democratisch beslissen 
door de "basis" is in geen enkele 
massaorganisatie opgelost. 
Vandaar ook onze voorkeur voor spreiding 
van macht en zo min mogelijk macht in handen 
van bazen die "namens" feitelUk onmondige 
anderen die macht uitoefenen. Ik heb geen 
enkele behoefte aan scheldkannonades 
aan het adres der vakbeweging (al is 
duidelijke taal gewenst als ze hardnekkig 
doorgaan met verspreiden van feitelijk en 
aantoonbaar onjuiste. informatie), want 
die stelt zich in ons land relatief in 
vergelijking met vele buitenlanden nogal 
gematigd op; overigens waarschijnlijk mede 
door de spreiding van macht binnen de 
vakbeweging over (nog) drie centrales 
en een aantal numeriek niet meer 
verwaarloosbare categorale bonden. Per 
slot van rekening moet met name de 
socialistische vakbeweging voortdurend 
zich teweer stellen tegen de bedreiging door 
communistische arbeiderscomités en het 
vergt veel beleid om niet in demagogische• 
kretologie en het stellen van volstrekt irreêle 
eisen te vervallen in de pogingen om 
groepjes als "arbeidersmacht" voldoende 
wind uit de zeilen te nemen. Mijn waardering 
voor de Nederlandse vakbeweging. in zljn 
algemeenheid sluit niet uit dat een te 
grote machtsconcentratie in die landen 
duidelijk als ongewenst moet worden 
beschouwd. Zowel voor de restanten politieke 
democratie die er nog zijn als ook op langere 
termljn voor de onafhankelijkheid van die 
vakbeweging zelf. Een concentratie van 
macht over vermogen (of zo men wil 
"kapitaal") in vakbewegingshanden komt 
bovenop de• macht via advies- en overleg
organen en de uiteindelijke mogelijkheid tot 
gebruik van het stakingswapen. Zij is dus 
niet vergelijkbaar met andere kluiten van 
vermogensbeheersmacht sec. 
Uiteraard wordt het streven naar meer macht 
bij de bevriende vakbandsbazen niet als 
officiële motivatie voor de VAD genoemd 
in de Nota. De formele argumentatie heeft 
twee poten: 
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A. Er is ongelijk winst in verschillende 
bedrüfstakken en ondernemingen binnen 
een bedrljfstak. Een streven naar gelijke lonen, 
via CAO's, bij verschillende bedrijfstakken 
en/of bedrijven binnen een bedrijfstak 
betekent ofwel dat de zwakste eraan 
kapotgaat (en de werkgelegenheid verloren 
gaat) ofwel dat de vakbonden bij de sterkste 
wat laten zitten dat met succes zou kunnen 
worden opgeëist voor de factor arbeid. 
Het eerste, geeft moeilijkheden bü de eigen 
leden in dat bedrijf en het tweede is 
onaanvaardbaar omdat dan meer toevalt aan 
de faktor kapitaal dan strikt nodig is. De 
"overwinst" blijft dan bij het bedrijf of 
wordt zelfs ten dele uitgekeerd aan 
aandeelhouders. (N.B. het kan best zijn 
dat het Hoogovens-pensioenfonds en andere 
beheerders van uitgesteld loon van arbeiders 
een fiks aantal van die aandelen heeft en 
die uitkering met beurskoersstijging uitstekend 
kan gebruiken!). Dus moet die overwinst 
alsnog worden afgeroomd en opgeëist 
ten gunste van de faktor arbeid. Opgemerkt 
zij dat het probleem in wezen ontstaat door 
enerzljds de verschillen in efficiency en 
marktpositie bij verschillende bedrijven 
en anderzijds de ideologische afkeer van 
vakbonden tegen verschillend loon bij 
verschillende bedrijven. Verme·den moet 
worden dat die overwinst ten gunste komt 
van het kapitaal. Zij moet dus bij anderen 
terechtkomen, maar niet bij de werknemers. 
De ene uitweg is dan bij de Staat, doch 
dat gebeurt al voor ong. 47% en dan blijft 
er altijd nog 53% over. Toeschuiven, geheel 
of ten dele daarvan aan welk orgaan dan 
ook betekent alleen maar dat er een nieuwe 
grootkapitalist bijkomt. De oplossing zit 
uiteraard in de vorming van een fonds dat 
beheerd wordt door de vakbeweging. 
In vakbandsideologie is het dan geen stout 
"grootkapitaal", zomin als vakbandsbanken en 
vakbandsverzekeringsmaatschappijen in 
emotionele zin voor hen behoren tot 
die stoute instellingen zoals banken en 
verzekeringsmaatschappijen. 

B. Blijft de vraag hoe je het accumuleren 
van miljarden kapitalen bij vakbonds beheerde 
fondsen toch wat verhullend kunt "verkopen". 
Welnu, dan duikt altijd het woordje 
"pensioen" op. We hebben een "Fonds 
voorheffing Pensioenverzekering", waaraan 
geen enkele werknemer ook maar enige cent 



pensioenaanspraak kan ontlenen en dat 
gevormd is uit gelden van verminderde 
kinderbijslag waarvan de vakbeweging vond 
dat ze wel beschikbaar moesten blijven 
"voor de arbeiders'. De zand-in-oog-strooier 
is dus "pensioenverbetering" en dat is zoiets 
ingewikkelds (gemaakt ! I) dat men ongestoord 

zijn gang kan gaan. Het is natuurlijk baarlijke 
misleiding want als het doel is een groter 
deel van de opbrengst van een onderneming 
te gebruiken voor verbetering der 
pensioenaanspraken - zonder er op te 
letten wie hoeveel van die extra waarde
papieren ontvangt - dan kan dat rechtstreeks 
door reservering uit de bruto winst. 

Dan is er géén bijna 50 % vennootschaps
belasting verschuldigd en kan voor hetzelfde 
geld (voor de onderneming) een tweemaal 
zo grote pensioenverbetering worden 
gerealiseerd I En hoe die gelden in de 
vorm van pensioenaanspraken verdeeld 
moeten worden over andere werknemers dan 
die bij het bedrijf-met-overwinst, weet niemand 
want er zijn in ons land 20.000 verschillende 
pensioenregelingen die soms relatief erg 
goed of slecht zijn voor vrouwen of 
ouderen, hoogbetaalden of "trouwe knechten" 
(met veel dienstjaren), weduwen of 
concubinerenden enz. enz. enz. De Nota 
vermeldt daarover dan ook niets, behalve 
dat ambtenaren niet meedelen uit de pot. 
Zij maakt daarbij over de ruggen van laag
en middenbetaalde ambtenaren handig gebruik 
van de onvrede die in grote groepen der 
bevolking leeft t.a.v. de relatief enorm 
grote pensioenrechten van HOGE ambtenaren 
en politici. Maar er is geen enkele recht
vaardiging om laagbetaalde ambtenaren 
minder te laten meedelen uit de VAD-pot 
dan hoger betaalde werknemers bij sommige 
andere bedrijven en bedrijfstakken. Immers 
die laagbetaalde ambtenaren krijgen heel 
weinig "onzichtbaar loon" in de vorm 
van aanvullende pensioenaanspraken omdat 
hun totale pensioen voornamelijk uit AOW 
bestaat die ieder krijgt en waarvoor apart 
premie wordt betaald. En hoogbetaalden bij 
sommige bedrijven krijgen enorme sommen 
aan onzichtbaar loon (d.w.z. onzichtbaar 
op de loonstrookjes; wél zichtbaar in 
de prijzen want deze bedragen worden net 
zo goed doorberekend in de prijzen als de 
zichtbare lonen), zij het niet zó enorm als 
ambtenaren of politici met eenzelfde salaris. 
De lage en middelbare ambtenaren worden 
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(wederom) de dupe van de weigering van 
de hoge en de politici om de waarde 
van de jaarlijkse toename van pensioenrechten 
per werknemer te berekenen en te 
administreren, ofwel van dezelfde onwil 
die ook een eerlijke inkomensvergelijking 
onmogelijk maakt tussen bij voorbeeld 

architecten in en buiten overheidsdienst. 
Ik moet nog zien dat de vakbonden opkomen 
voor die mensen want in dit soort zaken 
zijn de belangen van de vakbond-als
organisatie strijdig met de belangen van de 
mensen die ze "vertegenwoordigen". 

Vermogen 

Zoals de analyse van het inkomensbegrip 
ontbreekt in de Nota, zo ook ontbreekt een 
analyse van "Vermogen". 
Historisch gezien heeft "vermogen" twee 

aspecten: 
I arbeidsloos inkomen uit de opbrengst 
(rente, dividend) van dat vermogen en 11 
macht om het geld wél aan Jantje uit te 
lenen doch niet aan Pietje, onder gelijke 
condities. 
De functie I is in onze feitelijke maatschappij 
vrijwel verdwenen. De gemiddelde (over de 
laatste 40 jaren) reële opbrengst van 
obligatievermogen is negatief, als men het 
vermogen zelf in koopkracht constant houdt, 
zelfs zonder dat men in de beschouwing 
betrekt dat men over de z.g. nominale 
opbrengst belasting betaalt. Wie "renteniert" 
van zijn vermogen leeft niet van de opbrengst 
ervan, maar soupeert vroegere besparingen 
op. Ik vind dat geen drama, integendeel, 
maar men moet niet doen of het anders 
is. Qua omvang is dit "arbeidsloos inkomen" 
voor particulieren uit de opbrengst van 
vermogen reeds lang. volstrekt verwaarloosbaar 
tegenover de moderner vormen van 
arbeidsloos inkomen via de sociale 
verzekeringen zoals AOW, AWW, WAO, 
WW, WWV, bijstand enz. en via aanvullende 
pensioenregelingen. Kortom "vermogen" 
heeft als bron van arbeidsloos inkomen 
geen reële functie meer, uitzonderingsgevallen 
daargelaten. 
De functie 11 heeft "vermogen" nog wel. 
Dáár zit ook het machtselement. Wie de 
beheersmacht heeft over vermogens (ook al 
behoren die zoals pensioenvermogens 
eigenlijk aan anderen toe die er niets over 
te vertellen hebben of zoals vermogens in 



beheer bij banken en spaarbanken waar in 
principe de miljoenen rechthebbenden hun 
geld zouden kunnen weghalen, doch dat 

niet doen) die heeft macht. Macht om 
een bedrijf kapot te laten gaan door te 
stoppen met kredietverlening. 
Macht ook om b.v. een socialistische krant 

in leven te houden die onvoldoende lezers 

trekt. Dit voorbeeld is niet uit de lucht 
gegrepen, want Het Vrije Volk is op die manier 
jaren gesteund door een vakbandsverzekerings
maatschappij (die o.a. pensioengelden 
beheert) totdat een overheidsorgaan liet 
blijken dat het te gek werd, hetgeen die 
Verzekeringskamer uiterst zelden en ongaarne 
doet ! Elk van de grote vakcentrale is al 
lang eigenaar van een pensioenverzekerings
maatschappij, maar die zijn er niet in 
geslaagd een groot deel van de 
pensioenspaargelden der werknemers 

naar zich toe te trekken omdat ze moesten 

concurreren met andere maatschappijen 
die blijkbaar meestal minder premie vroegen 
voor dezelfde hoeveelheid pensioenrechten ! 
Via de VAD kunnen de vakbonden nu een 
groter deel van die miljardenkoek naar 
zich toe trekken, zonder concurrentie 
en zelfs voorlopig zonder dat iemand er 
enig pensioenrecht aan ontleent. Maar laat 
niemand zich laten wijsmaken dat dat in het 
belang van de werknemers is. 

Weinigen weten dat nu reeds, met veelal 

zeer onvoldoende pensioenregelingen buiten 
de overheidsfeer, met name voor hen die 
van baan veranderen, het beheerde pensioen
vermogen veel groter is dan het bedrag 
waarvoor je bij de huidige beurskoersen 
alle aandelen zou kunnen kopen van alle 
ondernemingen die op de Amsterdamse 
effectenbeurs zijn genoteerd, dus inclusief 
alle aandelen van Kon. Olie, Philips, Unilever, 
AKZO etc., die in buitenlandse handen zijn ! 
Dit feitelijk gegeven dient slechts om een 
aanduiding te geven van de grootte orde 
van de vermogens waarom het gaat, want in 
feite hebben aandeelhouders veelal weinig 
macht en krediet-verschaffers en managers 

veel. Natuurlijk is het absurd om de 
Nederlandse DAF te laten opkopen door 

de Zweedse Volvo met pensioengelden van 
de Zweedse werknemers in plaats van op 
een dergelijke wijze pensioengelden van 
Nederlandse werknemers te gebruiken voor 
constructieve doeleinden. 
Dat kán, als de Kamer eindelijk eens aandacht 
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zou hebben voor een realistischer benadering 
van de pensioenproblematiek en zgn. 
implicaties. En dan hoeft het helemaal niet 

gepaard te gaan met grote concentraties 
van beheersmacht in vakbandshanden 
maar kan dat via sterke machtsspreiding 
door de werknemers zelf en/of de 

ondernemingsraden te laten uitmaken door 

wie en met welke nevenoogmerken hun 
pensioenpremiespaargeld wordt beheerd en 
gecontroleerd. Maar ja, dat is een utopie, 
want wie zou daar ten behoeve van die 
werknemers voor moeten vechten? Tot nu 
toe deden een tweetal D'66 parlementariërs 
dat en dat vertegenwoordigde al weinig 
politieke macht. De VVD die tezeer 
geassocieerd is met werkgeversbelangen 
en de socialisten en radicalen die nauw 
gebonden zijn aan vakbonden doen het 
niet, evenmin als confessionelen, dat blijkt 
keer op keer, niet uit de woorden maar als 

het op stemmen aankomt in de Kamer. 

En een nieuwe werknemersvakbeweging die 
ten deze opkomt voor de belangen der 
werknemers zie ik niet veel levenskans 
hebben, want zij moet opboksen tegen 
machtige grote gevestigde organisaties. 
De BVA en Unie BLHP ervaren wat dat 
zeggen wil. Jammer is het wel, want de enige 
realistische weg om wat te doen aan spreiding 
van vermogensmacht loopt via de pensioen
gelden. Een grotere medezeggenschap van de 
werknemers daarbij moet uiteraard tevens 

inhouden enig "risico" als rem voor 
onverantwoorde beslissingen, maar het is 
echt geen drama, sinds de AOW
bodemvoorziening er is, als daardoor 
mensen uit midden- en hogere groepen 
geen 70 % doch 65- of 75 % pensioen zouden 
krijgen t.a.v. hun eindloon. Hoe dan ook, 
de vakbonden willen wel de beheersmacht 
maar wijzen elke medeverantwoordelijkheid 
van de hand. Recent nog verklaarde de 
industriebond NVV trots dat zij nog nooit 
ene cent in "risicodragend" kapitaal hadden 
gestoken. Men wil wel beslissen waar 
en waarin geïnvesteerd moet worden (uit 
de gelden van anderen) maar wil niet 

medeverantwoordelijk gesteld worden als 
het blijken foute beslissingen te zijn. 
Zo'n VAD heeft geen maatschappelijk 
constructieve functie en een voorstel daartoe 
moet gebaseerd zijn op z.g. politieke gronden 
waarvoor elders in de maatschappij het 
woord losprijs meer voor in de mond ligt. 



Gedachten van de Teldersstichting 
over universiteitsbestuur 

Mr. K. J. Cath 

Inleiding 

Een verzoek commentaar te leveren als 
privé-persoon vanuit eigen ervaringen op het 
geschrift van de Teldersstichting "universiteit, 
democratie en wetenschap" is bUzonder 
verleideiUk. 
Terecht constateert de voorzitter van het 
curatorium in zun inleidend woord, dat het 
probleem van dit rapport actueel is. 
Niet alleen, omdat binnen afzienbare tUd 
in de Staten-Generaal de verlenging van de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming van 
1970 tot 1980 op de agenda zal staan. 
De actualiteit van het onderwerp en de 
verleiding commentaar te leveren gaan hand 
in hand, omdat de periode van de werking 
van de WUB samenvalt met de periode 
van onrust aan de universiteiten, gepaard 
gaande met ongunstige publiciteit, waarbU de 
waardering van de buitenwereld voor de 
universitaire wereld is afgenomen. 

Een studie over de nieuw ingevoerde, 
experimentele bestuursstructuur van de 
universiteiten van de commissie voor de 
Teldersstichting, waarbU door de WUB 
ontstane knelpunten worden geanalyseerd 
en die met een eigen visie wordt aangevuld 
is in dit verband van groot belang. Dit belang 
is des te groter, omdat een dergeiUke 
samenvattende poging tot analyse en 
evaluatie van de werking van de WUB 
nog niet is ondernomen. 

Een woord van waardering voor deze 
veelomvattende poging, die systematisch 
de hoofdelementen van de universitaire 
bestuursstructuur onder de loupe heeft 
genomen is dan ook hier op zUn plaats. 
Er wordt hier biUk gegeven van een 
veelomvattend onderzoek, gebaseerd op 
maatschappeiUk verantwoordeiUkheidsbesef 
"in de praktUk", waartoe de instellingen 
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van wetenschappeiUk onderwijs zelf t.a.v. 
dit onderwerp nog onvoldoende zijn gekomen. 
Hoe interessant het ook zou zUn de vraag 
op te werpen ,wat daarvan de reden zou 
kunnen zun. dit valt buiten het bestek 
van dit commentaar. 

Het overzicht van vergelUkbare situaties in 
het buitenland geeft aan deze studie een 
extra dimensie. Een uitgebreider informatie 
op dit gebied, en met name over de daar 
opgedane ervaringen, lUkt voor de commissie, 
zo zU daarvoor nog tUd en energie zou over 
hebben, een nuttig nieuw taakgebied. 
Wanneer hierna kritische kanttekeningen 
worden gemaakt, lijkt het goed voorgaande 
woorden van waardering in het achterhoofd 

te houden. 

De analyse 
van de knelpunten 

De belangrUkste knelpunten, die worden 
gesignaleerd, zijn op zichzelf vanuit een 
oogpunt van wetgeving en goede bestuurs
organisatie veelal terzake. Ik noem het 
ontbreken van voldoende ingebouwde 
veiligheden, met name voor de individuele 
leden van het wetenschappelijk corps; 
het falende veiligheidssysteem bij ernstige 
interne conflicten; de mengelmoes van 
beginselen, ontleend aan het bestuurlijk 
stelsel van de oude universiteit, het staatsrecht, 
het gemeenterecht en de publiekrechtelijke 
bedrUfsorganisatie; de onduideiUke grenzen 
tussen het dagelijks bestuur en het 
controlerend en beleidsvormend bestuur 
in de Universiteitsraad; de onduidelijke 
afbakening van de bevoegdheden tussen 
de verschillende bestuursniveau's en de 
ruimte, die het budgetrecht van de universiteits
raad voor ingrijpen op andere gebieden kan 
scheppen. Ook de vraag of in de gekozen 
constructie de beoogde grotere participatie 
en de grotere doelmatigheid voldoende 
effectief is, mag zeker in dit verband 
worden gesteld. 



Een belangrijke lacune in de analyse blijft 
echter over. Deze lacune is als het ware 
ingebouwd door het gekozen uitgangspunt 
van de commissie, dat in zichzelf tegenstrijdig 
is. Enerzijds wordt immers in de inleiding 
(blz. 1 0) geconstateerd, dat uitstel van 
een oordeel over het functioneren van de 
WUB in de universitaire praktijk (met als 
gevolg uitstel van noodzakelijke wijzigingen 
tot over een aantal jaren een meer gefundeerd 
oordeel over de WUB mogelijk is) het 
nadelig gevolg heeft, dat "verziekte situaties 
zonder adequate tegenmaatregelen zullen 
voortbestaan" en de kwalite,it van de 
universiteiten zullen aantasten "terwijl het 
correctieproces nodig het vroegere niveau 
weer te bereiken moeizaam en langdurig zal 
zijn". Het is onder andere daarom, dat de 
Commissie niet wil volstaan met kritiek te 
leveren, maar - uitgaande van een 
geëxpliciteerde visie op een juist stelsel 
van universitair bestuur - alternatieven 
aandraagt. 

Anderzijds wordt in dezelfde passage (blz. 11) 
door de Commissie gesteld, dat zij het niet 
tot haar taak rekent om voorstellen te 
doen die binnen korte tijd op een 
parlementaire meerderheid kunnen rekenen. 

De analyse en de daaruit voortvloeiende 
suggesties voor een naar het oordeel van 
de commissie betere bestuursstructuur gaan 
daardoor mank aan een te academische 
benadering.. Indien de Commissie oprecht 
meent, dat de door haar gedane evaluatie 
van de WUB-bestuursstructuur vraagt om 
spoedige maatregelen, kan zij niet voorbijgaan 
aan de maatschappelijke en politieke aspecten 
van de door haar aangedragen oplossingen. 
Waarom roept zij anders de eerste woorden 
van de Memorie van Toelichting op de wet 
in herinnering, waaruit duidelijk blijkt, 
dat de· regering "zich ervan bewust was te 
doen te hebben met een vraagstuk met zeer 
algemeen maatschappelijke en politieke 
consequenties, een vraagstuk ook, dat buiten 
onze grenzen in vele landen een scherpe 
actualiteit bezat"? 

De Teldersstichting is ontstaan uit de behoefte, 
die in brede liberaal denkende kring werd 
gevoeld aan een instelling, die weten
schappelijk gefundeerde voorlichting zou 
kunnen geven over vraagstukken van 

maatschappelijke aard. Bij deze voorlichting 
wordt èn in de analyse èn in de eigen visie 
van de commissie aan die maatschappelijk
politieke aspecten onvoldoende aandacht 
besteed, terwijl zij in belangrijke mate 
de drijfveer zijn geweest, die in de WUB 
een vormgeving hebben gevonden. 

Telders schrijft in de nagelaten schets 
"staatkunde en werkelijkheidszin": 
"Staatskunst is de kunst van het mogelijke, 
"d.i. "van wat werkelijk mogelijk is en, 
"ómdat het wérkelijk mogelijk is, zich 
"door middel van den staatsman ook 
"verwerkelijkt. De kunst wat werkelijk 
"mogelijk is te onderscheiden van "abstracte" 
"mogelijkheden, van mogelijkheden, die alleen 
"maar mogelijkheden zijn en dus, als 
"onwerkelijke mogelijkheden, werkelijk .... 
"onmogelijkheden hebben te heten - die 
"kunst te· verstaan is de eerste en voornaamste 
"taak van de staatsman". 
(Deel V, verzamelde geschriften, blz. 20). 

Ter illustratie van de door mij gesignaleerde 
lacune in de - op zichzelf belangwekkende 
analyse - volgen hier enkele illustraties. 

Belangrijker dan het aspect van de groei 
van het aantal studenten van 40.000 in 1960 
tot 85.000 in 1968 en de daarmee gepaard 
gaande schaalvergroting van het 
wetenschappelijk corps en de vervreemding, 
lijkt mij de groeiende twijfel over de positieve 
bijdrage van de wetenschap aan de 
maatschappelijke vooruitgang, die juist bij 
de jongeren veld won. Het toenemende 
wantrouwen tegen de "deskundigen" als 
vormgevers aan een maatschappij, die 
jongeren, en met name studenten, niet 
zinde, manifesteerde zich het eerst aan de 
liberale universiteit van Berkely in Californië 
in 1964, en waaide vandaar over naar vele 
universiteiten in de westelijke wereld, om 
tenslotte bijna vier jaar later in Nederland 
te belanden. 

Daarbij had ook niet onvermeld mogen 
blijven het effect, dat het zogenaamde 
rapport Maris heeft gehad. In dat rapport, 
dat in 1967 aan de Academische Raad werd 
voorgelegd, werd een totaal nieuwe 
bestuursstructuur voorgesteld, waarbij het 
beleid ten aanzien van onderwijs, onderzoek 
en beheer reeds in één hand werd gelegd, 



en waarbij curatoren, senaat en rector 
magnificus zouden worden vervangen door 
een driehoofdig full-time professioneel bestuur. 
De leiding van de faculteiten zou berusten 
bU een beroepsdekaan. De discussies rond 
deze voorstellen, op gang gebracht door 
de studentenvakbeweging hebben de 
sluimerende gevoelens van onlust in de 
geledingen van de universiteit losgewoeld. 

De roep om inspraak en medebeslissingsrecht 
moest door Minister Veringa, van wie gezegd 
wordt, dat hij een politiek fiasco in geen 
geval wilde riskeren, worden gekanaliseerd 

in een nieuwe wet, de WUB. Het WUB
experiment werd in politieke kringen ook 
aantrekkelijk gevonden, omdat aldus een 
proeftuin voor andere sectoren van de 
maatschappij zou ontstaan. In dat licht wordt 
door de Commissie niet ten onrechte 
geconstateerd, dat de overheersende 
doelstelling van de ontwerpers van de wet 
pacificatie op korte termijn was, in plaats 
van het vinden van een principieel antwoord 
op een nieuwe en fundamentele uitdaging. 
Het is een miskenning van de werkzame 
maatschappelijke krachten als de commissie 
constateert, dat in de Memorie van Toelichting 

niet duidelijk wordt gemaakt, waarom juist 
dit democratiseringsbegrip ten aanzien 
van de universitaire bestuursstructuur 
gehanteerd moest worden. 

Het is in die gegeven situatie verklaarbaar, 
dat .. niet alleen een leidend bestuurlijk 
beginsel lijkt te hebben ontbroken, maar 
men het tevens moet doen zonder duidelijk 
uitgesproken zienswijze op de verhouding 
tussen universiteit en centrale overheid 
enerzijds en tussen universiteit en haar 
samenstellende delen anderzijds". Immers, 
de beantwoording van de roep om inspraak 
en medebeslissingsrecht, samengevat in het 

begrip "democratisering" stond voorop. 
Het centraal stellen van één aspect met 
verontachtzaming van nadelige consequenties 
op andere gebieden, doet zich bij vele politieke 
beslissingen voor, zeker wanneer die in een 
periode van grote verwarring en onrust 
moeten worden genomen. Het is bovendien 
geenszins een nieuw verschijnsel aan de 
universiteiten, dat het welslagen van de 
nieuwe, uitdrukkelijk als experimenteel 
aangekondigde, bestuursstructuur van de 
WUB in belangrijke mate afhangt van de 

goede wil en de redelijkheid van de deel
nemers aan het bestuursproces. De universiteit 

is eeuwenlang bestuurd volgens een model, 
waarbij veel werd overgelaten aan die goede 
wil en redelijkheid, en waarbij vele zaken 
niet in gedetailleerde regelingen waren 
vastgelegd. Dit liberale principe, dat aan 
het samenspel van individuen ruimte laat, 
heeft de stormachtige groei van het 
wetenschappelijke onderwijs na de tweede 
wereldoorlog mede mogelijk gemaakt. Het 
verschil met voorgaande regelingen ligt 
dan ook niet op dit punt. Wel is het aantal 
dergenen, die die redelijkheid moeten 
opbrengen, in de WUB aanzienlijk vergroot. 
Niet voor niets kwalificeert de oud-rector 
Prof. Dr. D. J. Kuenen het oude bestuursproces 
als "het onbestuurbare besturen" (feestbundel, 
aangeboden aan prof. dr. P. Muntendam). 

Een ander maatschappelijk aspect, verwant 
met het vorige, is de op allerlei terreinen 
van de huidige maatschappij merkbare 
tendens naar medezeggenschap en inspraak 
in een meer directe vorm, dan tot nu toe 
bestaande democratische bestuurskanalen en 
inspraakprocedures kennen. De ontwikkelingen 

in het bedrijfsleven met de ondernemings

raden; de actiegroepen en andere 
verschijnselen worden hier slechts aangeduid. 
Zij indiceren alle min of meer, dat bestaande 
bestuursstructuren blijkbaar op bepaalde 
momenten te traag of onvoldoende reageren 
op ontwikkelingen, hetgeen dan als 
onbevredi.gend wordt ervaren. Het ontbreken 
van aandacht voor deze aspecten in de 
studie van de commissie heeft er toe geleid, 
dat de conclusies aan overtuigingskracht 
hebben ingeboet en een te theoretisch 
karakter dragen. Het is het goede recht 
van de Commissie de hier gesignaleerde 

tendensen ongewenst te achten. Ze 
onbesproken te laten is niet te verantwoorden 

in dit kader. 

De eigen v1s1e 
van de commissie 

De Commissie vermeldt als karaktertrekken 
van de universitaire gemeenschap op 
bladzijde 65, dat de universiteit door en 
ten behoeve van de samenleving is gesticht 
ter behartiging van de belangen van 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
en naar haar aard is samengesteld uit twee 



groepen, docenten en studenten, terwijl het 
overige personeel als derde, ondersteunende 
groep optreedt. Daaraan verbindt de Com
missie - en hierin kan ik haar volgen -
dat democratisering van de universiteit 
zich niet moet richten op een zo gelijk 
mogelijke verdeling van de macht onder 
de leden van de universitaire gemeenschap, 
maar veel meer op de verwerkelijking van de 
in de inleiding door de Commissie genoemde 
verschillende elementen van het door haar 

aangeduide "ruime democratiebegrip": 
eerbied voor de menselijke persoon. 
Een eerbied, waaraan de volgende begrippen 
hun grondslag ontlenen : zeggenschap over 
de eigen levenssituatie; bereidheid zich 
te houden aan in de samenleving geldende 
regels voor het oplossen van geschillen; 
tolerantie; redelijkheid; openheid en 
bescherming van (zwakkere) individuen en 
minderheden. 

Niet gelijke machtsverdeling, maar vragen 
van vrijheid en rechtsbescherming (en vrijheid 
daarbij in het universitaire kader in de 
gedaante van academische vrijheid) verdienen 
daarbij naar de opvatting van de Commissie 
de grootste aandacht. 

De vormen van rechtsbescherming, die de 
Commissie in de loop van haar beschouwingen 
uitwerkt, bevatten dan ook belangwekkende 
aspecten, die zeker nadere aandacht en 
uitwerking verdienen. 

Het is echter een miskenning van de 
universiteit als doel- en werkgemeenschap, 
daarbij de verbetering van het systeem 
- zoals de Commissie doet - op te 
hangen aan de verhouding docenten/studenten, 
en het overig personeel, de "derde, 
onderste-unde groep" als partner vrijwel 
uit te sluiten van het bestuursproces. 

Dat de oplossing vooral zou liggen in 
maatregelen, die strekken "tot een redelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en verplichtingen", waardoor 
zoveel mogelijk wordt gewaarborgd "dat het 
individu werkelijk over zijn eigen levens-
en werksituatie kan beslissen" lijkt ons 
niet houdbaar, geheel afgezien van de 
vraag, om de Commissie hier niet een te 
idealistisch beeld geeft van de universitaire 
samenleving - zelfs op de beste ogenblikken 
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in het verleden. Het feit, dat de universiteit 
er is door en ten behoeve van de samen
leving en ter behartiging van de belangen 
van .wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, 
legt reeds dermate beperkingen op aan het 
individu, dat alleen al daardoor de 
beslissingsvrijheid van het individu aan 
banden wordt gelegd. Indien de Commissie 
heeft willen betogen, dat een zo groot 
mogelijke vrijheid voor het individu, werkend 
binnen de universitaire doelstelling.en, tot 

de best mogelijke resultaten zal kunnen 
leiden en dat de verschillen in taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende 
groeperingen binnen de universiteit bij het 
uitwerken van de bestuursstructuur - beter 
dan in de huidige wetgeving is geschied -
in aanmerking dienen te worden genomen, 
heeft zij zich wel ongelukkig uitgedrukt. 

Tegen de voorgestelde bestuursstructuur 
zijn dan ook ernstige bezwaren aan te 
voeren, die zich in hoofdzaak op de volgende 
hoofdpunten concentreren. De kern van de 
opbouw van de door de Commissie gekozen 
bestuursstructuur in vakgroep, faculteit en 
universiteitsraad wordt gevormd door het 
personeel in vaste dienst. Zij zullen in alle 

drie bestuursorganen de zeggenschap en 
verantwoordelijkheid kunnen uitoefenen. 
Het personeel in tijdelijke dienst en het 
niet-wetenschappelijk personeel zal door de 
gekozen constructie slechts met medewerking 
van het wetenschappelijk personeel een 
medebeslissende stem in het bestuur kunnen 
krijgen. De studenten wordt een positie 
toegekend, die hun maximaal één vierde van 
het aantal zetels in de universiteitsraad 
kan laten bezetten. 

Hoewel aan de huidige samenstelling van 
de universiteitsraad een aantal bezwaren 
niet kan worden ontzegd, en met name 
de consequentie van de huidige zetelverdeling, 
dat studenten en niet-wetenschappelijk 
personeel bij een eensgezind optreden in 
alle aangelegenheden de meerderheid hebben, 
voor discussie vatbaar is, miskent de door 
de Commissie voorgestelde oplossing het 
grote belang van de thans bestaande 
gekanaliseerde mogelijkheid voor alle 
geledingen hun stem te doen horen over 
de belangrijke vragen rond de bestuurlijke 
vormgeving van de universitaire activiteiten. 
Een nadere analyse van de bestaande 



bevoegdheden van de verschillende 
bestuurscolleges en zo nodig aanpas·sing 
van die bevoegdheden, waarbij rekening 
wordt g.ehouden met de verschillende taken 
en verantwoordelijkheden, lijkt een betere weg 
om bestaande bezwaren weg te nemen dan 
de oplossing, die door de Commissie 
wordt aangedragen. 

De rol van het niet-wetenschappelijk personeel 
is bepaald belangrijker en verdient dien
overeenkomstig in de bestuursstructuren 
op de verschillende niveau's beter zijn 
neerslag te vinden, dan door een practische 
ne·gatie, zoals de Commissie voorstelt. 
Ook het overdreven onderscheid tussen 
personeel in vaste en tijdelijke dienst ten 
aanzien van het dragen van bestuurs
verantwoordelijkheid lijkt mij niet te verdedigen. 
Volgens de thans geldende regels wordt 
men na maximaal vier jaar tijdelijke dienst 
in vaste dienst aangesteld, tenzij men een 
dienstverband met kennelijk tijdelijk karakter 
heeft, zoals b.v. de promovendus, en de 

student-assistent. De Commissie had er 
goed aan gedaan meer diepgaand in te gaan 
op het systeem van aanstelling in vaste 
dienst, dat de ontwikkelingen aan de 
universiteit voor tientallen jaren kan blokkeren, 
alvorens zich op dit punt zo categorisch 
uit te spreken. 

De Commissie heeft gelijk door te stellen, 
dat de recrutering. van bestuurders een 
ingebouwd probleem heeft, doordat de 
tijdrovendheid van het deelnemen aan het 
universitaire bestuur en de dreigende 
onmogelijkheid "mee te kunnen" in de 
ontwikkelingen in het eigen vakgebied velen 
zullen noodzaken zich afzijdig te houden. 

De Commissie laat daarbij onbesproken de 
merkwaardige situatie aan de universiteilten, 
dat vele taken, ·die in andere organisaties 
aan specialisten op het gebied van beheer 
en bestuur worden overgelaten, blijkbaar 
uitsluitend dienen te worden uitgeoefend door 
personeelsleden, die op grond van heel 
andere, wetenschappelijke kwaliteiten, zijn 

aangesteld. 

De pogingen van het rapport Maris hierin 
verandering te brengen zijn mislukt. De 
oplossingen van het rapport Maris worden 
hierbij niet zonder meer aanbevolen. Wel lijkt 

het wenselijk nadere studie en aandacht te 
besteden aan de huidige taakverdeHng in 
de bestuurs- en beheers-organisatie van de 
universiteit, omdat een betere taakverdeling 
het probleem van de recrutering van 
bestuurders zou kunnen vereenvoudigen. 
Indien het mogelijk zou worden een zodanige 
tijdsverdeling tot stand te brengen, dat de 
helft van de beschikbare tijd voor bestuurlijke 
taken, en de andere helft voor de eigenlijke 
taak in onderwijs en onderzoek wordt 
besteed, zou het probleem van de recrutering 
aanzienlijk eenvoudiger kunnen worden. 

De oplossing om het college van bestuur 
geheel samen te stellen uit door de Kroon 
benoemde leden heeft echter grote bezwaren. 
Het overleg met de universiteitsraad, 
voorafgaand aan hun benoeming, kan het 
bezwaar niet wegnemen, dat het College van 
Bestuur in de gekozen oplossing te sterk 
verbonden lijkt te worden aan de centrale 
overheid en te los komt te staan van de 

universitaire achterban. 

Deze oplossing hangt kennelijk samen met 
de opvatting van de Commissie, dat 
beslissingen over middelen-beheer en 
onderzoek en onderwijs niet in één hand 
doch beter in samenspraak tussen beheer
voerende en wetenschappelijk gekwalificeerde 
organen kunnen worden genomen. Wanneer 
hier gelezen wordt centraal bestuur en 
faculteiten, geeft dit de beleidsvoorbereidende 
fase in de huidige• situatie weer. Waar echter 
steeds keuzes moeten worden gemaakt uit 
een overmaat van verlangens en afweging 
van prioriteiten op het centrale niveau moet 
plaatsvinden lijkt een directe inbreng uit 
de wetenschappelijke hoek bij die keuze 
op het centrale bestuursniveau op zijn plaats. 
Onduidelijk is dan ook, hoe de uitspraak op 
bladzijde 97, dat de beheervoerende organen 
zich "wat de wetenschappelijke beoordeling 
van de voorgelegde plannen betreft zullen 
moeten laten leiden door terzake bevoegde 
instanties" in de praktijk gedacht is. Dat de 
rector magnificus, als centrale vertrouwens
figuur voor de kwaliteit van wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs en van het weten
schappelijk corps buiten het Dagelijks Bestuur 
zou terechtkomen als voorzitter van de 
universiteitsraad lijkt ongewenst, zeker als 
die universiteitsraad meer controlerende 
dan beleidsbepalende bevoe·gdheden zou 



krUgen. Kortom: het door de Commissie 
bepleite herstel van de duplex ordo in 
nieuwe vorm met een professioneel 
college onder controle van een door het 
wetenschappe!Uk personeel beheerste 
universiteitsraad heeft te veel bezwaren 
om een serieus alternatief te bieden. 

De suggestie om de buitenuniversitaire leden 
te doen benoemen door organen buiten de 
universiteit in plaats van het huidige coaptatie
systeem biedt een betere garantie voor een 
representatieve inbreng vanuit de maatschappU. 
De gedachten van de commissie om naast 
de bestuurstaak ook een grotere taak aan 
het College van Bestuur toe te kennen 
als beroepsinstantie bij geschillen binnen de 
universiteit met de mogeiUkheid van beroep 
verdienen de aandacht. Of daarbU het 
beroepsrecht tegen beslissingen van het 
college zou dienen te worden uitgeoefend 
bij de minister is echter voor discussie 
vatbaar, indien men er althans naar wil streven, 
dat de universiteiten zoveel mogelUk hun 
problemen in eigen kring tot een oplossing 
brengen. Eerder verdient het overweging 
hiervoor de Academische Raad of een door 
deze in te stellen geschillen-commissie 
aan te wuzen. 

Slotopmerkingen 

Het is onvermijdelijk bij een behandeling van 
dit rapport in een zo kort bestek als het 
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onderhavige, dat de negatieve punten sterker 
de aandacht hebben gekregen dan de positieve. 
De Commissie heeft een aantal problemen 
aangesneden, en daarbij aan vele aspecten 
aandacht besteed. Het ware wense!Uk, dat 
op het rapport, in het bUzonder over de 
analytische beschouwingen en over de 
pogingen een aantal fundamentele elementen 
van de universiteit te formuleren, meer 
commentaar verschijnt dan het voorgaande. 

Zoals ook de essays, die zijn verschenen 
ter gelegenheid van de forum-discussies 
bU het vierde eeuwfeest van de Leidse 
universiteit onder de titel "grenzen aan de 
vrUheid van wetenschappeiUk onderwijs 
en onderzoek", een aanzet tot discussie 
beoogden, levert de studie van de Telders
stichting een bijdrage, waaraan de 
universiteiten op dit moment dringend 
behoefte hebben. De universiteiten zijn 
kwetsbaar en hebben zich te weerloos 
opgestel,d in de afgelopen jaren. De verdienste 
van het rapport van de Teldersstichting ligt 
in het bijzonder in de pioniersarbeid die 
werd verricht om de gedachtenvorming over 
de universitaire bestuursstructuur uit de 
malaise te halen door een fundamentele 
aanpak. Dat deze eerste poging meer een 
aanzet tot de discussie is geweest dan een 
afdoend antwoord kan in het licht van het 
gebrek aan dergelUk studiemateriaal over 
dit onderwerp verschoonbaar worden genoemd. 



Denken over afschrikking: 

Een overbodige luxe voor de VVD? 
R. V. W. M. Lantain 

Ook al veroorzaken de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki een grote emotionele 
schok, lang niet alle Amerikaanse strategische 
denkers concluderen uit de gebeurtenissen 
dat een totale oorlog onvoorstelbaar en 
zinloos is geworden. 
Tot de uitzonderingen behoort Bernard Brodie 
die reeds in 1946 spreekt van "the absolute 
weapon". 1) Hij meent dat het effectief des
tructievermogen van kernwapens zo ontzag
wekkend is, dat totale oorlog met gebruik 
maken van die wapens geen rationeel doel 
meer kan dienen. 

Bernard Brodie ziet de oplossing niet in nucle
aire ontwapening, ook al zou die wederzijds 
zijn. Hij meent dat ontwapening eenmaal ver
worven kennis nooit teniet kan doen. In ge-
val van een conflict zullen partijen gestimuleerd 
worden hun kennis op het gebied van kernwa
pens zo snel mogelijk operationeel te maken 
en deze wapens te gebruiken voordat de te
genstander er toe in staat zal zijn. In het jc>r
gon heet het: nucleaire ontwapening, ook we
derzijdse nucleaire ontwapening, vergroot het 
gevaar van "pre-emptive strikes". 

In Brodie's gedachtengang bevordert nu
cleaire ontwapening instabiliteit. Het destruc
tievermogen van nucleaire wapens kan in zijn 
ogen alleen onder controle gehouden worden 
op basis van een wederzijdse nucleaire af
schrikking. Daarvoor is wederzijds bezit van 
kernwapens voorwaarde (in 1946 op zich reeds 
een revolutionaire stelling), maar niet vol
doende. Al in 1946 stelt Brodie, dat wederzijds 
bezit alleen zinvol is als beide partijc.l daaraan 
een voldoende afschrikwekkend vergeldings
vermogen kunnen ontlenen. 
Het wederzijds vermogen tot nucleaire vergel
ding maakt het eerste gebruik van atoomwa
pens bijzonder onaantrekkelijk. Geen der par
tijen kan in dergelijke omstandigheden als eer
ste een totaal vernietigende nucleaire aanval 
lanceren, zonder daarbij rekening te hoeven 
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houden met een even vernietigende vergelding 
door het slachtoffer van die aanval. De af
schrikking moet volgens Brodie berusten op 
het vermogen ook na een totaal vernietigende 
aanval nog een even vernietigende vergeldings
aanval tegen de oorspronkelijke aanvaller te 
kunnen ondernemen. Om dat vermogen te 
garanderen zijn volgens Brodie maat-
regelen ter vermindering van de kwetsbaar
heid der vergeldingsstrijdkrachten noodzake
lijk. 

Met dergelijke gedachten is Brodie in 1946 
zijn tijd ver vooruit. Pas in de jaren zestig 
zullen zij gemeengoed worden. Dan pas gaat 
men zich meer algemeen concentreren op de 
noodzaak van een stabiel evenwicht als beste 
garantie tegen het uitbreken van een nucleair 
conflict. Thomas Schelling heeft daarover het 
meest indringend geschreven. Hij gaat er 
van uit dat de mogelijkheid van een rationeel 
aanvaardbare verrassingsaanval een destabili
serende invloed heeft. 

"lf I go downstairs to investigate a noise 
at night, with a gun in my hand, and find 
myself face to face with a burglar who has 
a gun in his hand, there is a danger of a 
outcome that neither of us desires. Even 
if he prefers just to leave quietly, and I 
wish him to, there is a danger that he 
may think I want to shoot, and shoot first. 
Worse, there is a danger that he may think 
that I think he wants to shoot. Or he may 
think that I think he thinks I want to shoot. 
And so on. 'Self-defense' is ambiguous, 
when one is trying to preclude being shot in 
self-defense". 2) 

Volgens Schelling toont dit voorbeeld van de 
wederzijdse vrees voor een verrassingsaanval 
aan, dat meer nodig is dan een afschrikkings
evenwicht. 
Dat afschrikkingsevenwicht moet ook stabiel 
zjjn. 

"There is a difference between a balenee 
of terror in which either side can obliterate 
the ether and one in which both sides can 
do it no matter who strikes first. lt is not 
the 'balance' - the sheer equality or sym-



metry in the situation - that constitutes 
mutual deterrence, it is the stability of the 
balance. The balance is stabie only when 
neither in striking first, can destray the 
other's ability to strike back". 3) 

Schelling merkt dan ook over de kwetsbaar
heid van het vergeldingsvermogen van de te
genstander op: 

"lf he has to worry about the exposure of 
his strategie force to a surprise attack by 
us, we have to worry about it toa". 4) 

Het is met name dit gevaar van "pre-emptive 
strikes" als gevolg van de vrees voor 
een rationeel voorstelbare verrassings
aanval, die het afschrikkingseven-
wicht volgens Schelling zeer instabiel maakt. 
Tenemde die situatie op te heffen acht hij het 
noodzakelijk dat niet alleen één der partijen 
maar beide partijen beschikken over een gega
rande;;rd vergeldingsvermogen, in het jargon 
een "second strike capability", Als beide par
tljen een "second strike capability" bezitten, 

spreekt men van een situatie van "Mutual 
Assured Destruction" (MAD). 

In de jaren zestig vat algemeen de mening post 
dat een MAD-situatie een stabiel afschrik
kingsevenwicht impliceert, omdat elke agres
sie met behulp van nucleaire wapens in die 
omstandigheden neerkomt op wederzijdse 
zelfmoord. Onder strategische denkers is de 
opvatting vrij algemeen dat een MAD-situatie 
de beste garantie is tegen het uitbreken van 
een nucleair conflict. Men neemt in de 
jaren zestig dan ook concrete maatregelen ter 
bescherming van het vergeldingsvermogen, zo
als verharding van de lanceerbases, verber
gen, verspreiden en mobiliteit van die bases. 
Een combinatie van de laatste drie ele-
menten vormt bijvoorbeeld de grondslag voor 
de onkwetsbaarheid van op onderzeeboten 
gestationeerde atoomraketten. 
Berust tot ver in de '60-jaren de afschrikking 
op de onvoorstelbaarheid en zinloosheid van 
een nucleair conflict, sinds kort is dAt an

ders geworden. 
Zoals Dankert stelt: 

"Erger nog de discussies over nucleaire 
strategie, die zich sinds McNamara, in de 
VS althans, leken te concentreren op de 
oorlogvoorkomende eigenschappen van 
het nucleaire wapen lijken zich nu toe te 

gaan spitsen op dat wapen als middel om 
oorlog mee te voeren". 5) 

In januari 1974 kondigt de nieuwe Amerikaan
se minister van defensie James R. Schlesinger 
aan dat de Verenigde Staten rekening houden 
met de mogelijkheid van beperkte nucleaire 
acties van de kant van de tegenstander. 
Een totale vergeldingsaanval als vernietigende 
reactie op dergelijke beperkte nucleaire ac
ties wordt als ongeloofwaardig ervaren. Dit 
vooral omdat de oorspronkelijke aanvaller 
na zijn beperkte actie nog voldoende vergel
dingevermogen over gehouden heeft om in 
antwoord op een eventuele vergeldingsaanval 
op zijn beurt even vernietigend te reageren. 
Een totale vergelding in antwoord op beperk
te nucleaire agressie leidt dan dus tot we
derzijdse zelfmoord. Daarom moet men vol
gens Schlesinger zoeken naar meer "flexible 
options" om aan dergelijke situaties het hoofd 
te kunnen bieden. Daartoe zullen ook de Ver
enigde Staten naar zijn mening hun vermogen 
tot beperkte nucleaire acties verder moeten 

ontwikkelen. 
Hij beperkt de rechtvaardiging van een derge
lijke politiek echter niet tot de mogelijkheid 
van gelimiteerde nucleaire agressie jegens 
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de Verenigde Staten. Ook wijst hij op de mo
gelijkheid van een nucleaire aanval op West 
Europa en de moeilijkheid die geloofwaardig 
af te schrikken met de dreiging van een totale 
nucleaire vergeldingsactie, die voor de Ver
enigde Staten zou neerkomen op bewuste 
zelfmoord. In Schlesinger's woorden: 

"Threats against allied farces, to the 
extent that they could be deterred by the 
prospect of nuclear retalation, demand both 
more limited responses than destroying 
cities and advanced planning tailored to 
such lesser responses. Nuclear threats to 
our strategie farces, wether limited ar 
large-scale, might well call for an option 
to respond in kind against the attacker's 

military farces. 
In other words, to be credible, and hence 
effective over the range of possible con
tigencies, deterrence must rest on many 
options and on a spectrum of capabilities .... 
to support these options". 6) 

Van sommige kanten is wel de indruk ge-
wekt dat Schlesinger's beleid er op gericht 
zou zijn voor de Verenigde S~aten een "first 
strike capability" te verwerven, dat wil zeggen 



het vermogen de tegenpartij totaal te vernieti
gen zonder dat deze als vergelding zou kun
nen reageren met het toebrengen van onaan
vaardbare schade. Van een dergelijke sugges
tie distancieert Schlesinger zich heel uitdruk
kelijk. Hij acht overigens een "first strike ca
pability" voor geen der partijen haalbaar. Het 
gaat er hem slechts om, zo stelt hij, om als 
de afschrikking in eerste instantie gefaald 
heeft de beschikking te hebben over meer-
dere reactiemogelijkheden dan alleen die der 
"massive retalaition against cities". Hoe be
langrijk een "second strike capability" ook mag 
zijn, dat alleen biedt volgens Schlesinger niet 
voldoende afschrikking tegen alle mogelijkhe
den van nucleaire aanvallen, inclusief de be
perkte. 7) 

Aan Schlesinger's redeneringen valt een ze
kere logica niet te ontzeggen. Toch leidt de 
nieuwe politiek die Schlesinger introduceert 
tot even zinnige kritiek. De belangrijkste kri
tiek is wel dat als nucleaire conflicten meer 
voorstelbaar worden omdat zij minder onzinnig 
zijn dan totale zelfmoordacties, daarmee ook 
de waarschijnlijkheid van nucleaire conflicten 
groter wordt. Men moet daarbij bedenken 
dat beperkte vormen van conflict al heel licht 
escaleren tot onbeperkte vormen, omdat nau
welijks verwacht kan worden, althans er niet 
te veel op gespeculeerd mag worden, dat par
tijen tijdens een beperkt nucleair conflict hun 
zenuwen voldoende onder controle kunnen 
houden. En zo zij dat al kunnen, mag men er 
niet van uit gaan dat zij in de chaos van een 
beperkt nucleair conflict überhaupt bereid 
zullen zijn zich er door de tegenstander van 
te laten overtuigen dat het slechts om een "be
perkte" aanval gaat. Bovendien wanneer is 
een conflict nog beperkt te noemen? Herman 
Kahn meent dat daarvan nog sprake is als het 
aantal slachtoffers aan beide zijden beperkt 
kan worden tot 10-60 miljoen doden. Hij 
voegt daar nog aan toe: 

"Despite a widespread belief to the con
trary, objective studies indicate that even 
though the amount of tragedy would be 
greatly increased in the postwar world, 
the increase would nat preetude normal 
and happy lives for the majority of sur
vivors and their descendants". 8) 

Men zou dan ook met Dankert kunnen con
cluderen dat het moeilijk voorstelbaar is "dat 
met de 'flexibility in options' de MADness 
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niet eerder in huis wordt gehaald dan met de 
MAD". 9) 

Aan deze bezwaren wordt nog wel toege
voegd dat het vergroten van de waarschijn
lijkheid van beperkte nucleaire conflicten te
vens de kans op een verdere proliferatie van 
kernwapens doet toenemen. De proliferatie van 
kernwapens onder middelgrote en zelfs kleine 
mogendheden wordt gevaarlijk geacht vanwe
ge de katalytische werking die zij kunnen heb
ben. 
Gebruik van nucleaire wapens door tweede
rangs kernmogendheden kan het gebruik van 
die wapens door supermogendheden tot 

gevolg hebben, waarbij we niet meer dan de 
hoop kunnen koesteren dat dat gebruik in 
zo'n geval beperkt van aard zal zijn. 

Sinds de jaren zestig is meer algemeen 
ook het besef doorgebroken dat een stabiel 
afschrikkingsevenwicht bestaat bij 
de gratie van de heersende stand der techno
logie. Technologische doorbraken, die het 
mogelijk maken eenzijdig een verrassings
aanval te ondernemen zonder dat het slacht
offer tot een adekwate vergelding in staat 
zal zijn, moeten niet uitgesloten geacht 
worden. Wij zagen reeds welk een instabiele 
situatie dat tot gevolg zal hebben. 1 0) 

Zo ontstaat tegen het einde van de jaren 
zestig veel paniek bij de 
introductie van de offensieve raket met 
meerdere onafhankelijk stuurbare atoom
koppen, de zogenaamde MIRV (Multiple 
lndepently Targetable Re-entry Vehicle). En 
wel, omdat de verhoogde precisie van de 
aanval als gevolg van de onafhankelijke 
stuurbaarheld der verschillende atoomkoppen 
vanuit de draagraket de kwetsbaarheid van 
de op land gestationeerde lanceerbases, ook 
die in verharde ondergrondse silo's, veel 
groter maakt. 

In het licht van deze nieuwe ontwikkelingen 
stelt men zich de mogelijkheid voor van een 
MIRV-aanval, waarbij wat dan eventueel nog 
over zou zijn van de vergeldingsmacht van 
het slachtoffer opgevangen zou kunnen 
worden door een systeem van actieve defensie, 
zoals een ABM-systeem (Anti Baltstic Missite 
system). Daarmee zou een verrasingsaanval 
aantrekkelijk worden. Als het dat voor beide 
partijen is, is duidelijk dat van stabiliteit 



alleen nog maar gedroomd kan worden. 

Inmiddels blijkt dat allemaal wel wat over
dreven. Niet alleen omdat ABM-defensie 
als gevolg van SALT (Strategie Arms 
Limitation Talks) aan banden is gelegd, maar 
vooral omdat er nog altijd een gegarandeerd 
vergeldingsvermogen bestaat in de vorm van 
atoomraketten op onderzeeboten, de zoge
naamde Polaris-vloot. Deze is nog steeds 
onkwetsbaar vanwege de mogelijkheden tot 
mobiliteit, verspreiden en verbergen. Haar 
bruikbaarheid is bovendien vergroot door de 
mogelijkheid lange afstand-raketten te lance
ren vanaf de nieuwe Trident-onderzeeboten. 
Toch mag men er niet op vertrouwen dat 
die onkwetsbaarheid ten eeuwige dagen 
gehandhaafd blijft. Beide partijen speuren 
naar middelen ter detectie van vijandelijke 
onderzeeboten met kernwapens aan boord. 
John Fester stelt daaromtrent reeds in 1971: 

"I myself think that the chance that the 
Soviets would be able today to find ene 
(nuclear) submarine or two is reasanabie 
but the chance that they would find the 
whole Polaris force at sea is very, very 
smal\. But it would be sheer folly for a 
technica\ persen in these days to say that 
five years from now we could rest 
assured the Soviets wil\ have no way 
of catching all of our submarines." 11) 

Men mag daaruit concluderen dat het 
afschrikkingsavenwicht zijn stabiliteit en 
daarmee zijn oorlogvoorkomende werking ont
leent aan de huidige stand der technologie. 
Technologische doorbraken kunnen één partij 
een beslissend voordeel ·.terschaffen of, 
wat waarschijnlijker is, bèide partijen een 
vermogen verlenen de ander bij verrassing 
zijn nucleaire vermogen, en daarmee zijn 
vergeldingsvermogen, totaal te ontnemen. 
Daarmee komt een premie te staan op 
"pre-emptive strikes". Schelling wijst op 
heldere en bondige wijze op dat gevaar. 

Ook zonder dat de stabiliteit van het weder
zijds gegarandeerd vergeldingsvermogen 
aangetast wordt, is kritiek mogelijk op de 
afschrikkingsconceptie. Het afschrikkings
denken zoals zich dat tamelijk algemeen 
ontwikkeld heeft, is wellicht het meest 
gezaghebbend geformuleerd door de reeds 
eerder genoemde Thomas Schelling. 
In een tijdperk waarin een nuclaire aanval 
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zinloze zelfmoord is geworden, is niet aan 
alle dreigingen met geweld het nuttig effekt 
ontnomen, zo meent Schelling. Zeker niet 
als sprake is van een impliciete dreiging. 
Volgens Schelling schuilt het afschrik
wekkende van een dreigement hem daarin dat 
het uitvoeren van zo'n dreigement, hoe 
beperkt van aard op zich ook, het gevaar 
in zich herbergt dat een door beide 
partijen ongewilde ontwikkeling op gang 
wordt gebracht. 

"The key to these threats is that though 
one may or may not carry them out if the 
threatened party fails to comply, the final 
deelsion is not altogether under the 
threatener's controL The threat is not quite 
of the form 'I may or I may not, according 
as I choose', but has an element of 'I may 
or I may not, and even I can't be 
altogether sure'." 12) 

De afschrikking berust dan op de dreiging 
een zodanige situatie te creëren dat daar-
door door verhoogde spanning, verhoogde 
"commitments", verhoogde kans op "accidants" 
de mogelijkheid van een uit de hand lopen van 
de crisis en het uitbreken van een door beide 
partijen ongewilde totale confrontatie tot de 
reële mogelijkheden gaat behoren. Schelling 
noemt dat "the manipulation of risk". 

De kunst van het manipuleren van het 
gemeenschappelijk risico dat de zaak uit de 
hand loopt, komt tot uiting in een "compe
tition in riks taking". 

"The questions that do arise involve de
grees of risk - what risk is worth taking. 
The periJs that countries face are not as 
straight forward as suicide, but more 
like Russian roulette." 13) 

Schelling neemt daarbij de Cuba-crisis van 
1962 als concreet voorbeeld. Noch de 
Verenigde Staten, noch de Sovjet Unie 
waren volgens hem bereid over de raketten 
op Cuba een directe oorlog te voeren. Maar: 

"lf there was a danger it seems to have 
been that each side might have taken a 
series of steps, actions and reactions and 
countermeasures, piling up its threats and 
its commitments, generating a sense of 
showdown, demonstraling a willingness to 



carry the thing as far as necessary, until 
one side or the other began to believe 
that war had already started, or was so 
inevitable that it should be started 

quickly, or that so much was now at stake 
that general war was preferabie to 
accomodation."14} 

Een beperkte oorlog kan een belangrijke rol 
vervullen in een "competition in risk taking" 
omdat een derglijk conflict het gevaar 
itl zich herbergt van een grotere oorlog, 
waarin ook het gebruik van nucleaire wapens 
tot de mogalijkheden gaat behoren. Wie der 
partijen in een beperkt conflict de grootste 
conventionele militaire capaciteit bezit is 
daarmee van minder importantie geworden. 
Beperkte oorlog is geen militair-tactische 
operatie, maar veeleer een diplomatiek
strategisch schaakspel. Het gaat daarbij om 
de bekwame manipulatie van het risico dat 
de zaak uit de hand kan lopen. 

De kritiek op deze vorm van afschrikkings
denken kan samengevat worden in de woorden 
van de onverdachte wetenschapper Klaus 
Knorr: 

"When war can be a massive disaster to 
bath contestants, there is the templation to 
paralyze the opponent by threatening this 
disaster; but the trading of such monstrous 
threats may end in one's own paralysis. 

Threat manipulation is so dangerous a 
game because so much can go wrong in 
the trading of risks. Under the pressure of 
time and anxiety, errros may be made, 
decision-making may become stereotyped 
rather than flexible and adaptive, more 
emotional and less rational, and informa
tion may be hard to communieale and to 
receive." 15) 

Men kan wel concluderen dat aan de con
ceptie van nucleaire afschrikking enige 
belangrijke bezwaren zijn verbonden. Hier 
is getracht de meest belangrijke van die 
bezwaren aan te stippen tegen de achter
grond van de ideeën der afschrikkings
denkers. Samenvattend kunnen als de 
belangrijkste bezwaren tegen een veilig
heidsbeleid dat zich baseert op de concep
tie van nucleaire afschrikking, naar voren 
gebracht worden: 

1. Geavanceerd denken over nucleaire af-
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schrikking, in die zin dat men rekening 
houdt met beperkte nucleaire conflicten 
als vorm van stilzwijgende onderhandelin
gen, maakt nucleaire conflicten minder 
onvoorstelbaar en daarmee de waar
schijnlijkheid dat dergelijke conflicten ook 
werkelijk uitbreken groter. 

2. Technologische doorbraken kunnen het 
evenwicht waarop de wederzdijse af
schrikking berust ernstig verstoren en 
daarmee de kans op verrassingsaanvallen 
of zogenaamde "pre-emptive strikes'' 
vergroten. 

3. Denken in ~ermen van het manipuleren 
van het gemeenschappelijk risico door 
een "competition in risk taking'' verhoogt 
het gevaar dat de zaak werkelijk uit de 
hand loopt. Kernachtig samengevat in de 
woorden van Carl Friedrich Von Weis
zäcker: 

"De grote bommen beantwoorden aan 
hun doel, vrede en vrijheid te be
schermen, pas als ze nooit vallen. Ze 
beantwoorden ook niet aan hun doel als 
iedereen weet dat ze nooit zullen vallen. 
Juist daarom bestaat het gevaar dat ze 
op zekere dag echt zullen vallen." 16) 

Opmerkelijk is niet dat het westerse veilig
heidsbeleid gebaseerd is op de aanvechtbare 
conceptie van nucleaire afschrikking. Immers 
aanvaardbare alternatieven liggen niet voor 
het grijpen, zoals een verwijzing naar Brodie's 
kritiek op de panacee van wederzijdse 
nucleaire ontwapening moge aantonen. 17) 
Opmerkelijk is wel dat denken over de 
aanvaardbaarheid van nucleaire afschrikking 
niet in alle kringen tot de meest beoefende 
bezigheden behoort. De afschrikkingscon
ceptie is evenwel niet zodanig zonder nadelen 
dat een dergelijke inertie gerechtvaardigd zou 
zijn. Het zwijgen niet alleen van, maar vooral 
binnen de VVD doet dan ook wat vreemd aan. 
We hoeven ons niet te bekeren tot de 
kritische strategen die een veiligheidsbeleid 
gebaseerd op nuclaire afschrikking radicaal 
afwijzen om toch oog te hebben voor de 
evidente bezwaren die aan een dergelijke 
conceptie verbonden zijn en de grote morele 
vraagstukken die dat oproept. Bezinning op 
de grondslagen van ons veiligheidsbeleid is 
een moreel vereiste voor elke verantwoorde
lijkheidsgevoel bezittende politieke partij en 
het valt daarom niet in te zien waarom zoiets 
voorbij zou moeten gaan aan de VVD. 



Andere partijen komen aan een dergelijke 
bezinning wel toe, waarbij men in ieder geval 
van de ARP kan zeggen dat deze partij daarbij 
een redelijk niveau bereikt. 18) Dergelijke 
kwalificaties voor het denken over deze 
zaken binnen de PvdA en de PPR komen 
wat moeilijker over de lippen. De discussies 
over vrede en veiligheid binnen deze par
tijen behoeven ons dan ook niet voor ogen 
te staan als voorbeeld. Wel zullen we moeten 
erkennen dat zolang relevante bezwaren 
ingebracht kunnen worden tegen het 
afschrikkingsdenken, het stimuleren van 
diepcaande studie en gedachtenwisselingen 
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over de aanvaarbaarheld van de nucleaire 
afschrikkingsconceptie een vereiste met hoge 
prioriteit is. Een verantwoordelijke politieke 
partij kan zulke zaken niet afdoen door 
nucleaire afschrikking als gegeven te aan
vaarden. Daarvoor zijn de morele impli-
caties te groot. Uiteindelijk gaat het om de 
vraag welke omvang van een nucleair con
flict en welke kans op een groter omvang. 
hoewel onwenselijk, nog binnen de normen 
van het moreel aanvaardbare blijft. Dat 
vereist een zorgvuldige afweging op basis 
van een diepgaande bezinning. Denken 
over nucleaire afschrikking is geen over
bodige luxe, en dat geldt ook voor de VVD. 
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Tinbergen over de inkomensverdeling 
Een bespreking van lncome Distribution: 

Analysis and Policies * 
door Drs. Th. A. J. Meys. 

Juist in de periode waarin de regering een 
(interim) nota over de inkomensverdeling en 

de verdelingspolitiek het licht doet zien waarin 
zowel een aanduiding gegeven wordt van het 
doel waarnaar zij streeft (een aanvaardbare 
inkomensverdeling) als van de instrumenten 
met behulp waarvan dat doel benaderd 
moet worden, vraagt een nieuw boek van 
de hand van een van de grootste· deskundigen 
op dit terrein de aandacht. 

Alhoewel de auteur aangeeft het allemaal 
zeer eenvoudig gehouden te hebben, kon toch 
niet voorkomen worden dat het voor niet
economisch geschoolden op het eerste 
gezicht geen aantrekkelijke kost is geworden. 
Er passeert nogal wat statistisch onderzoek 
en een tweetal zeer fundamentele concepties 
in het geheel t.w. de macro economische 
produktiefunctie en de nuts- of welvaarts
functie (zowel individueel als collectief), 

zullen niet iedereen meteen aanspreken. 
Toch is het ook voor de niet-economisch 
deskundige maar wel geïnteresseerde liberaal 
van belang van de resultaten van dit werk 
op de hoogte te zijn. Daarom zal in het 
hier volgende een korte globale aanduiding 
van een aantal van de hoofdpunten uit het 
werk gegeven worden. 
Tinbergen geeh een goed overzicht van de 
stand van zaken van het onderzoek naar de 
verklarende factoren van de inkomensverdeling 
in de economisch meer ontwikkelde landen, 
waarbij hij zich overigens nadrukkelijk 
concentreert op het inkomen uit arbeid. 
Aan de hand daarvan poogt hij te komen 
tot de beantwoording van de vraag hoe 
de inkomensverschillen verminderd kunnen 
worden. Waarom dat überhaupt noodzakelijk 
is, of om het van de andere kant te 
benaderen, wat onder de doelstelling van 
een rechtvaardige inkomensverdeling verstaan 
moet worden, komt aan het eind van dit 

*) North Holland Publishing Company, 
Amsterdam - Oxford 1975, 170 blz. 
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boek aan de orde. 
Met betrekking tot de analyse van de 
factoren die de inkomensverdeling verklaren 
kunnen drie "scholen" onderscheiden worden 

t.w. 1) de "school" die de aanbod factoren 
benadrukt, ook wel met de "human capital 
school" aangeduid, het gaat dan met name 
om de verschillende kwaliteiten van de factor 
arbeid die op de arbeidsmarkt worden 
aangeboden, waarbij de ~waliteit en daar
me·de de hoogte van het inkomen in 
belangrijke mate door de scholingsgraad 
wordt beinvloed; 2) de "school" die de 
vraagkant centraal stelt, waarbij de vraag 
naar de verschillende soorten en kwaliteiten 
van arbeid en daarmede de prijs van die 
arbeid= inkomen, uit economisch- technische 
taktoren (produktie functies) wordt afgeleid; 
ook wel met "education planning school" 
aangeduid en 3) een derde "school" waartoe 
Tinbergen uitdrukkelijk zichzelf rekent, die 
de aanbod- en vraagfactoren tezamen in 
beschouwing neemt. 

Tinbergen streeft naar een zo goed mogelijke 
integratie van het werk van de eerste 
2 scholen in dat van de laatste. 
Alvorens dat te doen hanteert hij nog een 
ander onderscheid in het werk dat tot nu toe 
gedaan is nl. de mate van optimisme m.b.t. 
de mogelijkheden de inkomens-ongelijkheden 
te verminderen. 

Tinbergen rekent zich zelf tot de "not-so 
sceptical"-groep. Zijn theorie levert als 
conclusie op dat de vermindering van de 
inkomens-ongelijkheid geen automatisch 
proces als gevolg van stijgende gemiddelde 
inkomens (economische groei) is, maar alleen 
dan mogelijk is, wanneer de groei van het 
aantal personen dat hogere opleidingen 
genoten heeh sterker is dan de groeiende 
vraag naar dat soort mensen als gevolg 
van de technologische. ontwikkeling. 
Na een overzicht van de ontwikkelingen 
die zich in de inkomensverdeling in een aantal 
ontwikkelde landen hebben voorgedaan, 
waarbij onomwonden een nivellering 
geconstateerd kan worden zowel in de 
primaire inkomensverdeling (verdiende 



inkomens nog zonder aftrek van belasting, 
soc. verzekeringspremies e.d.), als in de 
secundaire inkomensverdeling (na aftrek 
belastingen e.d. en na bijtelling overgedragen 
inkomens) en (voor Nederland en Denemarken) 
ook in de tertiaire inkomensverdeling (waarbij 
tevens - vooralsnog langs arbitraire weg 
- met het profijt van overheidsactiviteiten 
rekening wordt gehouden), wordt in de 
volgende hoofdstukken uitvoerig stilge·staan 
bij de meer op de vraagzijde georiënteerde 
theorie en vervolgens bij de theorieën 
die zich meer op de aanbod concentreren 
waarna in hoofdstuk 6 een synthese 
plaatsvindt. Dat hoofdstuk is door Tinbergen 
als titel meeg.egeven : "The· race be1Jween 
technological development and education". 
In het hoofdstuk dat zich op het aanbod 
concentreert benadrukt Tinbergen zijn reeds 
eerder gedane uitspraak dat nut of nuts
functies meetbaar zijn, zij het nog niet zo 
exact als we zouden willen. Tinbergen is zich 
ervan bewust dat hij hiermede afwijkt van 
wat de overweldigende meerderheid van de 
economische professie van oordeel is en dat 
veel kritiek op zijn werk zich op dit punt 
zal concentreren. Dat de exactheid van de 
meting te wensen overlaat is volgens Tinbergen 
geen reden om het niet te proberen. Hij 
wijst daarbij op soortgelijke problemen die 
bijv. in de natuurkunde een rol gespeeld 
hebben en overwonnen zijn. 

Dat Tinbergen zo nadrukkelijk zoekt naar een 
kwantificering van-het nut of van welzijn 
heeft o.a. te maken met de wens om inhoud 
te kunnen geven aan de begrippen "optimale" 
en rechtvaardige inkomensverdeling. Wat 
daaronder verstaan moet worden kan z.i. 
alleen langs de door hem voorgestane 
"objectieve" weg bepaald worden, aangezien 
langs andere wegen alleen maar zeer 
uiteenlopende opvattingen daar omtrent 
geconstateerd kunnen worden. 
De vraag daarbij is vanzelfsprekend in 
hoeverre de door Tinbergen gehanteerde 
methode objectief is, of langs de door hem 
geschetste weg tot een operationele inhoud 
van zo'n rechtvaardige c.q. optimale 
inkomensverdeling gekomen kan worden 
en in hoeverre zo'n norm maatschappelijke 
acceptatie· zal verkrijgen. 
In het hoofdstuk waarin vervolgens de nadruk 
op de vraag naar de verschillende kwaliteiten 
van arbeid gelegd wordt gaat Tinbergen 
ook in tegen de "trends of the profession" 

door van een produktiefunctie met bepaalde 
specifieke eigenschappen uit te gaan. 
Die keuze heeft Tinbergen overigens met 
empirisch materiaal onderbouwd. In hoofdstuk 6 
vindt vervolgens de confrontatie van vraag 
en aanbod plaats op grond waarvan tevens 
voor de U.S.A. en Nederland een prognose 
tot 1990 gegeven wordt. Naarmate het 
percentage van de bevolking dat een hoger 
onderwijs-opleiding genoten heeft groeit 
zal de inkomensverdeling minder scheef 
worden. Dat effect kan worden afgezwakt 
door de technologische ontwikkeling die 
meer mensen met zo'n opleiding nodig 
maakt. Het verdwijnen van de schaarste aan 
deze kwaliteit van de arbeid wordt daardoor 
vertraagd. 
Vervolgens ontwikkelt Tinbergen een compleet 
semi-macro model van de inkomensverdeling 
voor Nederland waarin naast de invloed 
van meer scholing ook de, elementen 
belasting en technologische ontwikkeling 
een rol spelen. Daarbij is er een analytische· 
en een normatieve variant. 
Uit het analytische model voor Nederland 
volgen als conclusies dat meer scholing 
de inkomens-verschillen verkleint, dat ook 
de belastingen daartoe kunnen bijdragen en 
dat de technologische ontwikkeling roet in het 
eten kan gooien. In het licht van de 
inkomensverdeling zou de technologische 
ontwikkeling gericht moeten zijn op het meer 
gebruik maken van arbeid met lagere 
opleidingen i.p.v. met hogere opleiding. 
In het normatieve model staat de maximering 
van de welvaartafunctie centraal. Op grond 
daarvan kunnen conclusies getrokken worden, 
bijv. de inmiddels reeds van Tinbergen 
bekende opvatting dat gekomen zou moeten 
worden tot een bekwaamheids- of capaciteits
belasting. 

In de 2 hoofdstukken die dan nog. volgen 
gaat Tinbergen achtereenvolgens in op de 
"rechtvaardige" inkomensverdeling en op 
de verdelingspolitiek. Het eerste is een 
verder bouwen op hetgeen Tinbergen onder 
de titel, "Naar de meetbaarheid van een 
rechtvaardige verdeling" in De Economist, 
1973, Nr. 2 heeft gepubliceerd. Ik ben daarop 
in Liberaal Reveil van febr. 1974 uitvoerig 
ingegaan. 
Tinbergen benadrukt opnieuw het 
interdisciplinaire karakter van dit vraagstuk. 
De gelijkwaardigheid van de mens blijft 
uitgangspunt maar aangetoonde en relevante 



ongelijkheden moeten hun rol spelen. Onder 
een rechtvaardige inkomensverdeling moet 

worden verstaan "equal welfare for all 
individuals", (blz. 130). Daarbij moet 
"welfare" vertaald worden als welzijn maar 
dan in die zin dat het het "nut" in de ruimste 
zin omvat en ook "geluk", maar dit alleen 

voor zover het bepaald wordt door de 
maatschappelijke toestan·d waarin ieder 
verkeert. ("Social happiness") Het zal nu 
duidelijk zijn dat de meetbaarheid van het nut 
een essentiële rol voor deze "norm" speelt: 
"From the definition proposed it is clear 
that it is unacceptable to those who deny 
measurability of utility" (130). Daarbij gaat 
het niet alleen om het individuele welzijn 
maar ook om het totale welzijn. In dat verband 
is de sociale welvaartsfunctie van belang die 

bij Tinbergen gelijk is aan de ongewogen 

som van het individuele welzijn. 

Voor het beter begrijpen van deze voor 
velen toch abstracte aanpak is het van 
belang dat Tinbergen er uitdrukkelijk op wijst 
dat rechtvaardigheid (equity) niet steeds 
gelijkheid (equality) betekent. Dit geldt 
even zeer voor de inkomensverdeling 
"equity does not imply equality of income" 
(131 ). Daarmede is de band gelegd met wat 
in de Interim-nota Inkomenspolitiek de 
"compenserende inkomensverschillen" 
genoemd wordt. De argumentatie daarvoor 

gaat een heel eind met Tinbergen's 
opvattingen mee maar gaat niet zover dat 
als uitgangspunt het gelijke welzijn voor 
een ieder wordt gestipuleerd. Dit is 
waarschijnlijk zo omdat een concretisering, 
operationalisering daarvan op dit moment 
nog niet mogelijk is. En zoals hiervoor 
al aangegeven, dan nog is er het vraagstuk 
van de maatschappelijke aanvaarding. 

De maatschappelijke bewustwording en 
aanvaarding waarbij d.m.v. het expliciet 
maken van verschillen en vervolgens door 
de vaststelling of en zo ja en in hoeverre 
die verschillen tot inkomensverschillen mogen 

leiden en tot een concretisering van een 
aanvaardbare inkomensverdeling gekomen 
wordt, zijn wezenlijke elementen in de 
Interim-nota - die geheel te rijmen zijn met 
Tinbergen's theorie, echter zonder meteen 
zover als Tinbergen te gaan. In dit verband 
mag niet onvermeld gelaten worden dat 
Tinbergen zijn aanpak nog heel uitdrukkelijk 

als een eerste aanzet beschouwt. 
In het laatste hoofdstuk bespreekt Tinbergen 
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in zeer algemene termen de verdelings-politiek 
zoals die gevoerd wordt en wijst hij op 
mogelijke uitbouwingen daarvan. Daarbij 

merkt hij m.b.t. de verdelingsmaalregelen die 
zich op de primaire beloningsvoeten 
(rninimum-loon I beperking van dividenden etc.) 
richten op: 
"Such policies, if not based on a careful 
analysis of the operation of markets 
concerned, may unnexpectedly disrupt 
market equilibirium, possibly even to the 
disadvantage of those whom the authorities 
want to assist". (blz. 137) Meer in het 
algemeen kan het als een waarschuwing 
beschouwd worden om niet teveel aan de 
beloningsvoeten te morrelen. 
Daarbij is het overigens de vraag in hoeverre 
bij de beloningsvoeten de markt stee-ds een 
zodanige rol speelt dat aanpassingen in 
die voeten tot verstoringen leiden. Tinbergen 
voelt meer voor een bronnenbeleid, naast 
maatregelen in de secundaire sfeer en 
beïnvloeding van de technologische 
ontwikkeling. In verband met de in het 
westen nu algemene inflatie van zo'n 10% 
houdt Tinbergen een pleidooi voor een 
langjarige (5-1 0 jaar) overeenstemming tussen 
de sociale groeperingen voor een stijging 
van het aandeel van de laagste inkomens
groepen in het nationaal inkomen. Zodoende 
zou een nationale afwentelingsrace voorkomen 

kunnen worden. 

Slot: Tinbergen heeft met dit boek niet 
alleen een voortreffelijk overzicht gegeven 
van hetgeen er op het terrein van de 
economische theorie van de inkomensverdeling 
gaande is en daaraan uitwerking gegeven, 
hij zet ons tevens opnieuw aan het denken 
over doelstellingen en over te hanteren 
instrumenten en geeft aan dat er nog zeer 
veel onderzoek noodzakelijk is. 
Het boek is voor degenen die geïnteresseerd 
zijn in de fundamentele vragen rond de 
inkomensverdeling verplichte kost mits zij 
zic.h door enige wiskunde en statistiek niet 
laten afschrikken en mits zij zich realiseren 
dat de door Tinbergen gekozen uitgangspunten 
subjectief bepaald zijn. Niet voor niets be
schouwt H. van den Doel dit werk van 
Tinbergen als "een mijlpaal in de geschiede
nis van het wetenschappelijk Socialisme". 
(Haagse Post 12 juni 1975, blz. 26.). 



Het nieuwste boek van J. K. Galbraith 
1

) 

besproken door Th. A. J. Meijs 

J. J. Klant stelt in zijn recent gehouden 
oratie onder de titel ,.Wat is economie": 
"Economen houden het maar zelden 
verborgen dat zij de wereld niet enkel willen 
beschrijven maar haar ook veranderen 2). 

Galbraith is daarvan een goed voorbeeld. In 
het onderhavi.ge boek, dat beschouwd kan 
worden als· het laatste van een trilogie 
(The Affluent Society - The New lndustrial 
State en nu dus Economics and the Public 
Purpose) 3) geeft hij een uitgebreide analyse 
van de economische samenleving zoals 
hij die in de Verenigde Staten ziet, legt de 
fouten daarin bloot, de oorzaken die ertoe 
geleid hebben en de weg waarlangs en 
de instrumenten waarmee een herstel 
daarvan verkregen zou kunnen worden. 
Uitdrukkelijk zij gesteld dat het boek gericht 
is op de situatie zoals Galbraith die in 
de Verenigde Staten meent te kunnen 
waarnemen. Gezien het feit dat onze 
economische orde nogal wat verschillen te 
zien geeft met die aan de andere kant van 
de oceaan zouden wij eraan voorbij kunnen 

gaan. 

Echter, ook ten aanzien van de economische 
orde hier te lande bestaat onvrede die 
versterkt wordt door de resultaten die het 
economische systeem op dit moment laat 
zien. Heel globaal kan vastgesteld worden 
dat in de op grond daarvan voorgestelde 
noodzakelijke veranderingen twee richtingen 
te onderscheiden zijn 4), de ene, en die 
kunnen wij schematiserend de "liberale" 
noemen, zoekt het in een vermindering van 

de invloed van de overheid in het 
economische systeem en in het meer aan 
de markt en aan de individuele subjecten 
overlaten, de andere (- de, ,.socialistische"' -) 
zoekt het in meer invloed van de overheid. 
Daarom lijkt het zinvol aandacht te besteden 
aan de opvattingen van een auteur die 
al geruime tijd doende is de gebreken van 
onze geïndustrialiseerde samenleving te 

bescht·ijven en de remedies daarvoor aan 
te geven. Wellicht zouden er aanwijzingen 
voor de te volgen richting uit kunnen 
worden afgeleid. Maar nog om een andere 
reden verdienen de opvattingen van 
Galbraith aandacht in een blad voor liberalen. 
Dat is vanwege de op het eerste gezicht 
zo tegenstrijdige "oplossing" die Galbraith 
aanwijst. Die komt kort en goed gezegd 
neer op het kiezen voor de socialistische 
richting d.w.z. voor meer overheidsinvloed, 
echter teneinde het marktmechanisme zoveel 
mogelijk te handhaven. De keuze van deze 
oplossing wordt ingegeven door Galbralth's 
overtuiging dat "left to themselves, economie 
farces do not work out for the best except 
perhaps for the powerful" (blz. xiii). 
Dit citaat brengt tevens tot uitdrukking het 
element dat bij Galbraith zo centraal 
staat in de analyse t.w. de macht in het 
economisch leven. 
Het boek bestaat uit 5 onderdelen. 
In het eerste gedeelte "The Forest" gaat 
Galbraith in op de belangrijkste concepties 
die in de economische theorie zoals die 
in leerboeken beschreven staat en op de 
universiteiten gedoceerd wordt een rol 
spelen, op de modellen die gehanteerd 
worden ter beschrijving van de economische 
realiteit en op de rol van de economische 
wetenschap in het maatschappelijke 
gebeuren. Daarbij is essentieel het 
onderscheid in twee sectoren die Galbraith 
in de economische realiteit ziet bestaan n.l. 
het "Market System" en het "Planning 
System". Deze systemen worden in de delen 
11 en 111 uitvoerig besproken. Deel IV 
behandelt dan de relatie tussen de beide 
systemen en in het laatste deel ontwikkelt 
Galbraith een "Genera! Theory of Reform". 

The Forest 

In dit eerste deel ontwikkelt Galbraith 
fundamentele bezwaren tegen de economische 
theorie zoals die heden ten dage beoefend 
wordt in zoverre althans die theorie 
beoogt een beschrijving te geven van de 
realiteit. En dat zou toch de doelstelling 
moeten zijn: "The ultimate test of a set of 
economie ideas - a system if the word 



be allowed - is whether it illuminates the 
anxieties of the time. Does it explain 
problems that people find urgent?" (blz. 
198). Daarmede schaart Gal braith zich 
opnieuw in de lange rij van critici op de 
economische wetenschap: Die kritiek 
heeft natuurlijk altijd al wel bestaan maar in 
de afgelopen jaren kan alom een sterke 
toeneming ervan geconstateerd worden. Er 
kan geen vergadering van economen 
plaatsvinden of er vindt wel een toespraak 
onder de titel "What's wrong with 
economics" of daaromtrent plaats. Een van 
de voor de hand liggende verklaringen 
daarvoor is het "falen" van de economische 
theorie in het geven van oplossingen voor 
de huidige economische problematiek. De 
roep om een nieuwe "revolutie" in de 
economische theorie (na de Keynesiaanse 
"revolutie" in 1936) kan dan ook meer en 
meer beluisterd worden. Galbraith kijkt 
niet zozeer naar de huidige economische 
problemen. Hij richt zich meer op de 
achterliggende veronderstellingen van de 
economische theorie en de daarin 
gehanteerde concepties en vraagt zich af of 
die nog overeenstemmen met de realiteit. 
De economische wetenschap is tot 

ontwikkeling gekomen in een periode waarin 
de marktkrachten bepalend waren, waarin 
nog geen grootbedrijven bestonden, waarin 
sprake was van souvereiniteit van de 
consument die bepaalde wat, hoe, hoeveel, 
wanneer en voor wie er geproduceerd 
werd. Die theorie heeft zich weliswaar in de 
loop van de tijd aangepast, is rekening 
gaan houden met de rol van de overheid, 
heeft het verschijnsel monopolie en oligopolie 
geïncorporeerd 6) maar, en dit is een 
essentiële these in het verhaal van Galbraith, 
heeft zich echter onvoldoende aangepast 
aan de feitelijke machtsverschuivingen die 
in het economisch leven hebben 

plaatsgevonden. De theorie is blijven 
uitgaan van de veronderstelling dat niemand 
een zodanige macht op het economisch 
gebeuren kon uitoefenen dat de resultaten 
erdoor beïnvloed konden worden. De theorie 
is in feite blijven uitgaan van de 
consumenten souvereiniteit. Dit uitgangspunt 
heeft de houding ten opzichte van zich 
ontwikkelende imperfecties op de markt en 
ook de houding ten opzichte van de 
economische politiek die toch een ingrijpen 
in het marktgebeuren is, in overwegende 

mate bepaald en bepaalt die houding volgens 
Galbraith nog steeds. Overheidsinvloed, 
economische politiek moet steeds worden 
beargumenteerd als afwijking van het in 
theorie bestaande marktmechanisme, mag 
alleen als aanvulling op het marktgebeuren 
beschouwd worden en moet verdwijnen 
zodra de markt het zelf af zou kunnen. 
Economische politiek zal dan ook in 
overwegende mate marktaanvullend en niet 
marktvervangend mogen zijn. 
Door van deze veronderstellingen uit te 
gaan beschreef de economische theorie 
volgens Galbraith een systeem dat bestaan 
heeft, maar in die vorm en in die mate niet 
meer zou bestaan 7). Slechts een gedeelte 
van de huidige economische organisatievorm 
zou er nog aan voldoen. Dat gedeelte 
noemt Galbraith het Market System. Een 
ander, en wat machtspositie betreft veel 
belangrijker gedeelte, dat Galbraith met 
het Planning System aanduidt, zou daaraan 
niet meer voldoen en vol-gens geheel 
andere principes georganiseerd en gestuurd 
worden en zou daarom ook niet meer 
langs de bekende lijnen kunnen worden 
beschreven en eventueel gecorrigeerd. De 
economische wetenschap zou zich 

onvoldoende rekenschap hebben gegeven van 
de veranderingen in de machtsverhoudingen 
die in de praktijk plaats vonden. 
Met het op grond van de onrealistische 
uitgangspunten geformuleerde beleid zouden 
de ontwikkelingen in de machtsverhoudingen 
eerder zijn versterkt dan tegengewerkt. 

De opvatting dat de economische realiteit 
en de beschrijving die de economische 
theorie daarvan geeft, zeer wezenlijk 
van elkaar verschillen heeft Galbraith ook 
in zijn voorgaande boeken sterk benadrukt. 
De op grond hiervan gesuggereerde 
remedie is echter fundamenteel verschillend 
van wat hij vroeger suggereerde. Een 
oordeel over zijn visie is slechts mogelijk 
wanneer inzicht bestaat in de situatie zoals 
die zich in de praktijk voordoet. Daarhij 
sluit Galbraith aan op zijn New lndustrial 
State. De nieuwe industriële samenleving 
wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van 
zeer grote ondernemingen enerzijds en 
het ontstaan van zeer vele kleinere bedrijven 
en activiteiten anderzijds. De verzameling 
van die grote ondernemingen wordt door 
Galbraith het Planning System genoemd. Die 



van de vele kleinere bedrijfjes, het Market 
System. Wanneer geconstateerd kan 
worden dat de betekenis, de invloed, 
de macht van het Planning System 
meer toeneemt, zodanig dat het 
Market System daarvan meer en meer 
afhankelijk wordt, dan rijst de vraag in 
hoeverre het centraal stellen van het 
marktmechanisme in de economische theorie 
nog zinvol is en, zo men het 
marktmechanisme zou willen handhaven 
welke maatregelen daarvoor vereist zijn. 
Het systematisch tegenover elkaar stellen 
van de twee systemen en de op grond 
daarvan door Galbraith aanbevolen weg 

doen dit werk verschillen van zijn 
voorgaande. Men zou kunnen zeggen dat 
Galbraith tenslotte zijn keus heeft gedaan. 
Kon zijn New lndustrial State nog 
beschreven worden als "volume" three of 
a larger opus entitled "Monopoly without 
Fears" en Galbraith zelf als "America's 
premier "monophile", waarbij de conclusie 
was "we can "t go foreward to socialism; 
and we can't go backward to competitive 
capitalism. Monopoly capitalism is all 
~here is" 8). in het onderhavige boek wordt 
gekezen voor wat Galbraith noemt het "New 
socialism" als onvermijdelijke en enig 

mogelijke oplossing. 
Alvorens daarop in te gaan staan wij 
stil bij de schets die Galbraith van beide 

systemen geeft. 

H.et marktsysteem 

Dit wordt gevormd door de kleine 
ondernemingen, de dienstverlenende 
activiteiten, de landbouw, en, een onderdeel 
waar Galbraith veel aandacht aan geeft, 

de kunsten. 
Kenmerk van al deze aktiviteiten is dat 
zij in sterke mate op een zodanige wijze 
door het marktmechanisme beïnvloed worden 
als steeds in theorie is aangenomen, d.w.z. 
een veelheid van aanbieders die 
geconfronteerd worden met een veelheid 
van vragers, waarbij niemand een belangrijke 
invloed kan uitoefenen en waar de richting 
en omvang van de produktie en daarmede 
de inkomensvorming wezenlijk door het 
marktmechanisme zouden worden bepaald. 
De consumenten souvereiniteit zou hier 
nog grotendeels bestaan. Daarmede zouden 
deze activiteiten voorzien in wat de 

"werkelijke" behoeften van de subjecten 
zijn. Dat deze activiteiten niet in grote 
ondernemingen georganiseerd zijn geworden 
maar in relatief kleine eenheden verricht 
blijven en daarmede niet tot het Planning 
System zijn gaan behoren, is volgens 
Galbraith aan verschillende oorzaken te 
danken. Zo zijn de produkten en diensten 
van deze sector veelal ongestandaardiseerd 
waardoor zij zich niet voor produktie in 
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het groot lenen, zijn zij geografisch gespreid 
en hebben zij te maken met de persoonlijke 
dienstverlening (kapper, advocaat etc.). 
Teneinde de bezwaren te be,grijpen die 
Galbraith tegen de ontwikkeling van de 

huidige economische orde heeft, is het 
essentieel in te zien dat Galbraith alleen 
het Marktsysteem in staat acht op een 
effectieve wijze met de wensen van de 
individuen rekening te houden. In de 
economische theorie wordt van het bestaan 
van zo'n systeem uitgegaan. Galbraith 
noemt dit de "accepted sequence". In de 
praktijk is echter meer en meer sprake 

geworden van de "revised sequence" 
waarbij de consumenten souvereiniteit zoals 
Van Berkurn dat aanduidt een "geïnduceerde 
variabele" wordt 9). Het beschermen en 
tot grotere ontwikkeling brengen van het 

marktsysteem is dan ook het doel dat 
Galbrilith voor ogen staat. De instrumenten 
wammee dat moet geschieden zijn echter 
op het eerste gezicht daarmede in 
tegenstelling. Wij komen daarop terug. 

Waarom beschermt het marktsysteem zichzelf 
niet? Waarom beschermen de consumenten 
hun souvereiniteit niet? Dat komt volgens 
Galbraith omdat er tendenzen zijn, 
wetmatigheden zo men wil, in het 
economische leven en i.h.b. in het Planning 
System, die een ontwikkeling naar steeds 
grotere eenheden, naar meer macht, naar 
planning betekenen, die zonder ingrijpen 
van buitenaf niet tot staan gebracht kunnen 

worden. Daarbij komt dat de invloed van 
het aldus te ontstane Planning System 
zodanig wordt dat het nog resterende Market 
Systern steeds meer onder druk komt 
te staan. De activiteiten daarvan kunnen 
echter niet door het Planning System worden 
overgenomen, zodat ze of zullen gaan 
verdwijnen vanwege het feit dat ze bij de 
door het Planning System bepaalde kosten 
en prijzen geen economische basis meer 



hebben, dan wel alleen dank zij "self 
exploitation" kunnen blijven bestaan. De 

middenstand kan hier als voorbeeld dienen. 

Het planning systeem 

Het Planning System omvat de grote 

marktbeheersende ondernemingen die ontstaan 
zijn als een consequentie van de technolo
gische ontwikkeling. De onderneming met 
individueel karakter en persoonlijk 

leiderschap is in de bedrijfstakken, waarin 
de technologie snelle vorderingen maakt, 

verdrongen door het concern met 

onpersoonlijke leidingvormen en de vrije 

concurrentie door een oligopolitische 
situatie 1 0). Die concerns zijn volgens 
Galbraith staten in de staat geworden met 

nog maar één alles overheersende 

doelstelling en dat is de groei van de 
onderneming zelf. Zelfs maximale winst zou 
voor deze doelstelling moeten wijken. Daarbij 
is de macht binnen die grote ondernemingen 
niet meer in handen van de aandeelhouders 

maar van wat Galbraith noemt de "techno
structure". Die ontwikkeling is door de 

economische wetenschap onvoldoende in 
haar theoretische conceptie opgenomen. 

Galbraith is zelfs van mening dat "the 

accepted economics is a remarkable 
barrier to onderstanding the most basic 

tendency of modern economie society. 

That is for constituent firms to beoome vast 

and to keep on growing" (blz. 83). 
Daarmede wil niet gezegd zijn dat in 
de theorie geen aandacht aan het 
monopolieverschijnsel zou zijn gegeven. Wel 

dat niet is onderkend dat de bedrijven 
zodanig groot geworden zijn dat zij hun 
wil aan de maatschappij zouden kunnen 
opleggen. Dat geschiedt in de vorm van 
vaststelling van de prijzen, van de kosten en, 

zelfs d.m.v. de kunstmatige creatie van 

behoeften (de revised sequence) 11) terwijl 

tevens invloed op de staat kan worden 

uitgeoefend. De doelstellingen van de 

"technostructure" worden door Galbraith 
uitvoerig besproken. Daarbij onderscheidt 

hij de zgn. "protective purpose" die bij de 
technostructuur niet alleen het verzekeren 
van het bestaan omvat zoals ook bij 
kleinere bedrijven het geval is, maur tevens 
het minimaliseren van het gevaar dat 
beïnvloeding van buiten af op de beslissingen 
optreedt. Dat gevaar kan komen zowel van 
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consumenten als van werknemers, overheid 
en van aandeelhouders en krediteuren. 

Daarnaast ziet Galbraith de "affirmative 

purpose" waarvan de belangrijkste groei de 
onderneming zelf is. De methode die 
daarbij veelvuldig wordt toegepast is die 
van overnemingen en fusies. Aldus ontstaat 

een groeiende concentratie en een groeiende 
machtspositie. 

Spelen prijzen in het marktsysteem als 

allocatie- en inkomensvormend 

mechanisme nog een rol, een rol die 

overeenstemt met wat daarover in de 
gevestigde economische theorie wordt 

aangenomen, dit is in het Planningsystem 

z.i. niet meer het geval. In dat systeem 

worden de prijzen vastgesteld door de 
grote ondernemingen. Aansluitend daaror 
wordt vastgesteld wat en hoeveel zal 

worden geproduceerd. Prijsconcurrentie zal 

dan niet plaatsvinden, hoogstens concurrentie 
buiten de prijzen om 12). 
De prijzen verliezen daardoor de essentiële 
functie die er in de economische theorie 

aan wordt toegedacht. Ook de kosten zouden 
door de grootbedrijven zelf in grote mate 
worden bepaald. Daarbij vormen de 

arbeidskosten die in overleg met de 

vakbeweging worden vastgesteld geen 

probleem omdat ze toch kunnen worden 

doorberekend aan de consument. De 

ondernemingen in het "market system" 
worden dan met dezelfde looneisen 

geconfronteerd die ze echter, anders dan 

het "planning system" niet kunnen 
doorberekenen. Wanneer kosten, prijzen, aard 
van de produktie en produktieomvang door 
de grootbedrijven worden vastgesteld 
dan rijst toch de vraag wie die prodokten 
dan zouden moeten kopen. Ook daar zou 
het Planningsysteem zelf zorg voor dragen 

n.l. door systematische beïnvloeding van 

de twee groepen afnemers, t.w. consumenten 
en de overheid. M.b.t. de consumenten

beïnvloeding wijst Galbraith opnieuw op de 
mogelijkheden die het Planning System 

heeft en hanteert om de behoeften aan de 

prodokten van het Planning System 
kunstmatig te creëren. "De marketing, als 
totaal complex van de velerlei instrumenten 
van de verkooppromotie en prijsbeïnvloeding, 
wordt het machtige hulpmiddel, dat de 
taak krijgt om de koopgewoonten van de 
consument aan het produktiepatroon aan te 

passen" 13). M.b.t. de beïnvloeding van de 



overheid hanteert Galbraith het begrip 
"bureaucratie symbiosis" hetgeen erop 
neerkomt dat de twee bestaande 
bureaucratieen, die van het Planning System 
en die van de overheid elkaar steunen. 

De overheid zou doen wat goed is voor 
het Planning System. Galbraith geeft daarvan 
voor Amerika voorbeelden. Samenwerking 
tussen Pentagon en de wapenindustrie, 
tussen de Atomie Energy Commision en de 
toeleverende bedrijven, tussen het 

Department of Transportation en de 
autoindustrie. De hogere functionarissen in 
beide bureaucratieën wisselen voortdurend 
onderling van positie. De macro-economische 

stabilisatie van de totale vraag wordt een 
van de specifieke taken waardoor de 
overheid van haar verwevenheid met de 
particuliere sfeer blijk geeft. De concerns 
en de ambtelijke departementen werken 
in wezen volgens dezelfde procedures en 
methoden in de t·ichting van overeenkomstige 
doelstelling 14). Wanneer die situatie is 
bereikt geldt het volgende: "How econom~ 
resources-capital. manpower, materiais-
are allocated to production, bath in the 
private and in the public sector of the 
economy, depends, and heavily though of 
course nat exclusively, on producer power 
And with the developing of the economy, 
it depends increasingly on that power. This 
is a basic tendency of the economie 
system" (blz. 144). Men zou daarover 
kunnen opmerken, so what, als daarmede 
economische groei, volledige werkgelegenheid 
en stijgend inkomen bewerkstelligd worden. 
Het bezwaar dat Galbraith echter ziet is 
dat de produktiefactoren onjuist over de 
verschillende aanwendingen verdeeld zijn. 
Er worden te veel produkten gemaakt 
waaraan de behoefte eerst kunstmatig 
.geschapen is en te weinig voor die behoeften 
die zeer wezenlijk zijn. Zodoende ontstaat 

er een "Social imbalance". Daar komt 
bij, dat daardoor het marktsysteem zelf 

steeds meer in de verdrukking raakt en 
daarmede de behoeften die door dit systeem 
bevredigd worden. De invloed van het 
Planning System zou zich ook uitstrekken 
tot de technologische vernieuwingen. Die 
vernieuwing vindt volgens Galbraith bewust 
georganiseerd plaats en geschiedt geheel 
in het belang van de technostructuur. 
Anders dan veelal wordt aangenomen is de 

technologische ontwikkeling z.i. geen 

gegeven. De technologische ontwikkeling 
die tot een systematische vervanging van 
arbeid door kapitaal leidt vindt z.i. zeer 
gestuurd plaats vanwege de grotere 
zekerheid, het ontbreken van inspraak etc. 
bij de produktie-factor kapitaal vergeleken 
met die van arbeid (e.e.a. naast de 
kostenvoordelen). De technische ontwikkeling 
wordt systematisch gericht op veroudering 
en daarmede op het in stand houden van 

de vraag. 
In het voorgaande is aangegeven dat invloed 
van buiten af op de beslissingen van de 
technostructuur zou kunnen komen van de 
overheid, de consumenten, de vakbonden 
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en de kapitaalverschaffers. M.b.t. de 
eerste twee categorieën is Galbraith van 
mening dat de beïnvloeding eerder andersom 
geschiedt. De technostructuur beïvloedt 
de overheid en de consumenten. Ook t.a.v. 
de invloed van de vakbewe.ging is 
Galbraith van mening dat die op de 
beslissingen van de technostructuur niet zo 
groot is. Ter wille van het voorkomen van 
werkloosheid zou de vakbeweging in 
feite dezelfde belangen hebben als de 
technostructuur. Daarbij komt dat 
loonsverhogingen, invoering van minimumloon 

etc. in het Planning System vrij gemakkelijk 
kunnen worden doorgevoerd omdat ze in 
de prijzen kunnen worden doorberekend. 
Diezelfde loonsverhogingen zullen in het 
Marktsysteem echter tot grote moeilijkheden 
leiden zowel vanwe.ge de geringere 
produktiviteit als vanwege de onmogelijkheid 
die verhogingen in de prijzen door te 
berekenen. 
De invloed van de kapitaal verschaffers 
tenslotte is eveneens beperkt. 

Planning systeem en 
marketsysteem 

Het Marktsysteem zou veel stabieler zijn 
dan het Planning systeem. Dat laatste o.a. 

vanwege het feit dat het mechanisme ontbreekt 
dat de spaar- en investeringsplannen op 

elkaar moet afstemmen en omdat het 
planning systeem produkten zou voortbrengen 
die veel minder dan in het marktsysteem 
in noodzakelijke en primaire behoeften 
zou voorzien. Ook de prijsflexibiliteit zou 
er ontbreken waardoor geen soepele 
aanpassingen mogelijk zouden zijn. In het 
marktsysteem zou geen blijvende inflatie 



kunnen bestaan maar in het planning 
systeem wel omdat loonstijgingen 
eenvoudiger kunnen worden doorberekend 
en er ook van winstinflatie sprake zou 
kunnen zijn. Regelmatig stijgende lonen en 
prijzen zouden hèt kenmerk van het 
planning systeem zijn. De markt wordt door 
planning vervangen. Daarbij komt het dat 
het Planning System er volgens Galbraith in 
geslaagd is een zodanige invloed uit te 
oefenen dat een groot deel van de 

overheidsuitgaven die in het licht van de 
conjunctuurpolitiek gedaan worden, uitgaven 
worden die overeen stemmen met de 
behoeften van het systeem zelf. Aldus 
wordt de huidige economische orde 
gekenmerkt door een zeer ongelijke verdeling 
van macht, door een groei van het 
planning systeem ten koste van het 
marktsysteem zodat steeds minder met de 
.. echte" behoeften rekening gehouden kan 
worden en de machtsverdeling steeds 
ongelijker wordt. De inflatie groeit 
voortdurend en algemener, de instabiliteit, 

die alleen kan worden opgevangen door 
een steeds grotere overheidsactiviteit. De 
laatste kan echter evenmin voldoende 

met de behoeften van de individuen rekening 

houden en komt meer en meer tegemoet 
aan de wensen van het planning systeem. 
Galbraith geeft een opsomming van de 
feilen van het huidige economische systeem 
die daardoor zijn ontstaan en die niet 
door de theorie verklaard worden : 

1. De .,irrationele performance" van het 
economische systeem i.h.b. voor zover 
het de particuliere sector betreft. Van 
een groot aantal zaken waarvan de 
noodzaak kwestieus is er een teveel 
(wasmiddelen, auto's, cosmetica) en aan 
zaken waaraan .,echte'" behoeften 

bestaan is een tekort (gezondheidszorg, 
huisvesting, onderwijs, sociale zor,g); 

De traditionele economische theorie 
geeft geen aanwijzingen voor oplossingen 
omdat die theorie ervan uitgaat dat 
wàt er geconsumeerd wordt ook gewenst 
is en geen onderscheid kan maken 
.. between the significant and the 
unsignificant, the serious en the bizarre" 
(blz. 199}. 

2. De irrationaliteit van een groot gedeelte 
van de overheidsuitgaven (wapens, 
vliegtuigen, maanvluchten, snelwegen), 
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terwijl zeer noodzakelijk zaken als 
gezondheidszorg, onderwijs, stedelijke 
diensten, nog onvoldoende verzorgd worden 
Die irrationele samenstelling wordt in 
hoge mate door het planning systeem 
bepaald. 

3. De onaanvaardbare inkomensverdeling. 
Ook daarvoor geeft de standaard theorie 
geen oplossing. Gezien de zeer 
ongelijke spreiding van macht en het in 
een groot deel van het economische 
systeem uitschakelen van de markt kan 
voor de inkomensverdeling niet meer 
op het marktmechanisme gesteund worden. 

4. De milieuproblematiek die door het 
planning systeem is opgeworpen. Ook die 
aspecten worden onvoldoende in de 
economische theorie beschouwd. Weliswaar 
kennen wij daar de zgn. externe effecten 
maar die houden overwegend rekening 
met de produktie en niet met de 
consumptie. 

5. Als gevolg van de groei van het 

planningsysteem wordt de onderlinge 
afstemming tussen de industrieën steeds 

slechter en wordt de instabiliteit van 
het economische systeem steeds groter. 

Galbraith vermeldt dat deze bezwaren niet 
nieuw zijn. Er wordt ook door steeds meer 
mensen en groeperingen - zij het nog 
steeds onvoldoende - op gewezen. Wat z.i. 
wel nieuw is, naast de analyse van de 
oorzaken van het .. kwaad", is het aangeven 
van de weg waarlangs een herstel mogelijk 
is. Over dat laatste handelt deel V. 

A General Theory of Reform 

De aanpak die voor de hand ligt wanneer 
de tot stand gekomen machtsvorming als 
afwijking van het natuurlijke ideaal 
beschouwd wordt is het terug draaien 
daarvan. Daarvoor hebben altijd al 
instrumenten bestaan in de vorm van de 
mededingings- c.q. anti-trustwetgeving. Over 
de hantering die daarvan heeft 
plaatsgevonden is Galbraith zeer negatief, 
het is slechts in uitzonderingen toegepast 
en heeft in ieder geval de machtsconcentratie 
in het Planning System niet kunnen 
beinvloeden. Nu is het daarvoor te laat. De 
ontwikkeling is te ver voortgeschreden. 
Een strikte toepassing op dit moment zou 
het opbreken van meer dan de helft van 



de hu1dige economische organisatievorm 
betekenen. 
Een andere aanpak is die d.m.v. 
staatseigendom. Dit instrument kan volgens 
Galbraith in de bestaande situatie niet 
zonder meer worden aanbevolen. 
Het zou z.i. weinig verandering brengen. 
Het is in de huidige situatie namelijk zeer 
de vraag of de activiteiten van staatsbedrijven 
beter op het algemeen belang zouden 
worden afgestemd dan die van de grote 
particuliere ondernemingen. De bezwaren 
tegen de huidige economische orde die 
Galbraith verwoordt worden z.i. n.l. niet 
primair veroorzaakt doordat de particuliere 
bedrijven in het planning systeem de 
dienst uitmaken maar meer door het 
verschijnsel van de grote organisatie als 
zodanig met de ingebouwde noodzaak tot 
groei; tot efficiënte organisatie, van 
planning, van beperkte zeggenschap. Het 
zou dan niet zoveel uitmaken of de staat 
dan wel anderen de eigenaar van de 
bedrijven zijn 15). 
De door Galbraith gewenste "reform" zou 
in twee fasen moeten gaan : 

1. Op de eerste plaats zal inzicht in de 
huidige verhoudingen op grote schaal 
bekend moeten worden, er zal een 
"emancipation of belief" moeten ontstaan. 
Zolang niet wordt ingezien dat er een 
systematische controverse ligt tussen 
het algemeen belang en dat van het 
Planning System zal iedere poging om er 
iets aan te veranderen schipbreuk 
leiden. 

2. Zo'n aanpak vereist wat Galbraith noemt 
een "public state" d.w.z. een overheid 
die weer ten dienste staat aan het 
al,gemeen belang i.t.t. een groot deel van 
de huidige overheideactiviteiten die 
teveel op het Planning System gericht zijn. 
Er is aldus een "emancipation of the 
state" noodzakelijk. Wanneer die 
emancipaties hebben plaatsgevonden 
a zou de macht en de werking van het 

nog resterende markt systeem moeten 
worden uitgebreid waardoor een dam 
kan worden opgeworpen tegen het 
Planning System en waardoor de 
verslechterende "ruilvoet" tussen de 
twee systemen kan worden verbeterd. 
Hier introduceert Galbraith de term 
"New Socialism". Deze activiteiten zijn 

dus gericht op het marktsysteem. 
b moeten er maatregelen genomen worden 

t.a.v. het Planning System die maken 
dat de doelstellingen daarvan "nat 
define", maar "serve the public interest" 
blz. 222), door het beperken van die 
activiteiten waar uit het oogpunt van 
algemeen belang al teveel van is, 
door herallocatie van overheidsmiddelen 
naar die sectoren waar de werkelijke 
behoeften liggen, en door het 
beïnvloeden van de technologische 
ontwikkeling. 

c "Finaly, the economy must be managed. 
The problem is nat to manage one 
economy but two - one that is subject 
to the market and one that is planned 
by its constituent firms. This management 
is the last step in adumbrating the 
general strategy of reform" (blz. 222). 

Galbraith gaat uitgebreid in op de wijze 
waarop de "emancipation of belief" moet 
plaatsvinden en schetst hoe z.i. onjuiste 
opvattingen hun rol spelen en systematisch 
door het Planning System worden 
gestimuleerd. Daarbij speelt de aard van 
de behoeften die bevredigd worden weer 
een belangrijke rol. Het systematisch 
benadrukken van de consumptie als hoogste 
goed aan de hand waarvan men zich 
maatschappelijk kan onderscheiden komt 
daarbij zwaar onder vuur te liggen. 
De overtuiging dat wat goed is voor het 
Planning System goed is voor een ieder 16) 
moet doorbroken worden. Zo'n doorbreking 
kan volgens Galbraith niet d.m.v. 
verbodsbepalingen, rechtstreeks ingrijpen 
etc. plaats vinden. Dat zou de zaken alleen 
maar verslechteren omdat "In the 
Western-style economics the belief required 
in the planning system is achieved in the 
name of liberalism" (229). Rechtstreeks 
ingrijpen zou tot een verdediging door velen 
van het planning system leiden, omdat 
men de feilen daarvan nog niet inziet en 
in ieder geval wel tegen overheidsingrijpen 
is. (althans vrij algemeen in de V.S.). Hoe 
dan te handelen? "But because liberalism is 
a cover for convenient belief liberalism is 
nat wrong. The remedy is nat illiberal 
suppressing of the techniques for campeiling 
belief but a truly liberal resistance to 
such belief. One does nat suppres 
neoclassical economics, one shows its 
tendentions function and seeks to provide 



a substitute. One does nol prohibit 
adve;·tising; one resist its persuasion. One 
does nol legislate against science or 

engineering; one sees !heir eminence in 
relating to the arts as the continuance 
of the planning system. Not only is this the 
liberal remedy; it is quite possibly the 

only one" (blz. 229/230). Galbraith schetst 
vervolgens dat meer en meer duidelijk wordt 
dat men zich van de bezwaren van het 
planning system bewust gaat worden. 

M.b.t. de "emancipation of the state" 
wijst Galbraith erop dat de overheid een 
dubbele rol vervult : "The government is a 
major part of the problem; it is also 
central to the remedy". Beide rollen vereisen 
dezelfde remedie "that it be token free 
from the control of the planning system" 
(blz. 242). 

Wanneer die "emancipation of the state" 
eenmaal verwezenlijkt is, zijn er 

verschillende velden van aktiviteiten nodig 
n.l. 
a. een politiek gericht op het sterker maken 

van het marktsysteem. 
De politiek zou erop gericht 
moeten zijn de positie van het 

marktsysteem te beschermen o.a. d.m.v. het 
vaststellen van minimumprijzen, door steun 
aan kleine bedrijven, steun aan collectieve 
onderhandelingen binnen het marktsysteem, 
minimuminkomensregelingen etc. Daarmede 
zouden de zwakke elementen in het 
marktsysteem systematisch beschermd 
worden. Dit lijkt een merkwaardig beleid 

voor degenen die zijn opgegroeid met de 
gedachte dat door zulke handelingen 
het marktmechanisme belemmerd wordt en 
allerlei op zich gewenste ontwikkelingen 
daarmede worden tegengegaan. Het boek van 
Galbraith is doordrongen van de stelling 
dat deze opvatting stoelt op de traditionele 
economische interpretatie die uitgaat van 
de min of meer volkomen concurrentie 
maar dat z:ij herzien moet worden zodra 
men ,met hem, van oordeel is dat er een 
systematische machtsconcentratie heeft 

plaatsgevonden die niet gebaseerd is op de 
doelstellingen van het algemeen belang. 

Wanneer de markt grotendeels vervangen 
is door planning, is een ingrijpen 

noodzakelijk omdat daarmede dat gedeelte 
van het economische systeem dat nog 
zoveel mogelijk tegemoet komt aan de 
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consumenten souvereiniteit "gered" kan 
worden. 

De overheid zou bijv. research faciliteiten 
en financiële faciliteiten aan kleinere 
bedrijven ter beschikking moeten stellen 
waardoor deze bedrijven de concurrentie 
met het planning systeem beter zouden 
aankunnen. 

b. een politiek gericht op een grotere 
gelijkheid binnen het planningsysteem. 

Daarbij doelt Galbraith op de 

inkomensverdeling binnen het planning 
systeem en op een z.i. noodzakelijke loon
en prijspolitiek waarmede de overheid 
invloed op dat systeem zou kunnen 

uitoefenen. Galbraith is van oordeel dat 
de inkomensverdeling binnen het planning 
systeem in sterke mate bepaald is door 

macht en traditie en dat de markt uiteindelijk 
nog maar zeer geringe invloed op die 
verdeling zou hebben. Wanneer dat het 
geval is zou de overheid niet moeten 

aarzelen daar de consequenties uit te 

trekken, niet door de invloed van de markt 
te herstellen, dat is z.i. niet meer mogelijk, 
maar door het voeren van een inkomens- en 
een prijspolitiek, maar dan niet als 
tijdelijke doch als blijvende maatregeL 
c. "The socialist imperative" 
De door Galbraith centraal gestelde 
problematiek ligt in de ongelijke ontwikkeling 
binnen het economische systeem met 

enerzijds zeer -grote macht geconcentreerd 
bij weinigen in het planningsysteem en 
anderzijds zeer weinig macht bij velen in 
het marktsysteem. De ontwikkelingen zijn 
onvoldoende onderkend. 

Men heeft zich geconcentreerd 
op de sterkste kant van het 
geheel en onvoldoende naar de zwakste 
kant, het marktsysteem, gekeken. Het 
traditionele socialisme bijv. zou zich in feite op 
het best~ijden van de uitwassen in het 
planningsysteem alléén gericht hebben 
zonder zich om het resterende marktsysteem 
te bekommeren en dat te versterken. De 
gepropageerde methode van de vervanging 
van het planning systeem door een 

"public bureaucracy" zou daa··ou geen 
oplossing zijn omdat men onvoldoende inzag 

waardoor de problemen in feite veroorzaakt 
werden. Het traditionele soc1'3Jisme was 
daarbij eerder een doel dan een instrument 
Volgens Galbraith is een "New Socialism" 
noodzakelijk. Het traditionele socialisme 



als ideologie was een keuze tussen 
kapitalisme en ,.public ownership" van de 
produktiemiddelen. In het ,.New Socialism" 
zou het niet om een ideologie gaan maar 
om een instrument dat door de feitelijke 
situatie noodzakelijkerwijs moet worden 
toegepast. 
Die ,.compelling circumstance" zoals 

Galbraith het noemt ,.is the retarded 
development of the Market System". Het 
systematisch beschermen van het 
marktsysteem en de daarin opererende 
aktiviteiten zou de doelstelling van het 
nieuwe socialisme moeten zijn. 
De noodzaak daarvan is des te groter omdat 
,.certain of the retarded industries are of 
peculiar importance not alone for comfort, 
wellbeing, tranquility and happiness but 
also for continuid existence (278). Galbraith 
doelt hier op aktiviteiten als gezondheidzorg, 
huisvesting, openbaar vervoer die z.i. niet 
alleen in het planning systeem kunnen 
functioneren en daarin dan ook niet zijn 
georganiseerd maar ook onvoldoende kunnen 
functioneren in het marktsysteem. Daarom 
moet de overheid daarvoor zorg dragen. 
,.This is the new socialism which searches 
not for the position of power in the 
economy but for the position of weakness" 
(279). 

Galbraith wijst erop dat dit in Europa al 
op grote schaal heeft plaatsgevonden 
maar in Amerika niet. ,.The difference 
between Americans and Europeans is not 
that Americans have a peculiar inaptitude 
for eperating public enterprises. The 
difference is that Americans have been 
guided by a doctrine that accords a 
second-rate and apologetic status to such 
effort" (281 ). 
De grond voor het overheidsingrijpen die 
Galbraith hier schetst ligt dus niet 17) 
in het falen van het marktmechanisme in 
bepaalde gevallen, het is "rather that the 
market system is generally deficient in 
relation to the system. Accordingly there is 
a presumption in favor of public intervention 
any .where in the market system" (281/2). 
Het argument voor tenminste een gedeelte 
van de overheidsactiviteiten is dan niet 
meer dat het marktmechanisme die 
activiteiten niet kan leveren dan wel in 
voldoende mate levert, maar de bescherming 
van het mechanisme zelf omdat alleen 
langs die weg de consumenten souvereiniteit 

gehandhaafd kan worden. Dus b.v. de 
middenstand moet worden beschermd omdat 
de middenstand als zodanig gewenst is, 
omdat hij tegemoet komt aan de wensen 
van de consument. Met deze aanbevelingen 
heeft Galbraith zijn conceptie van 
"Countervailing power" die primair door 
de consumenten zelf georganiseerd zou 
moeten worden, omgebogen in countervailing 
power door de overheid teneinde het 
marktmechanisme te beschermen. Dat 
Galbraith daarbij kiest voor wat hij het 
.. New Socialism" noemt is een belangrijke 
stap verder (of terug zullen sommigen 
zeggen) vergeleken bij zijn vroegere 
opvattingen. Daarvan kon nog gezegd 
worden .. Galbraith is surely in the forefront 
of these who would do for monopoly capitalism 
what the Jesuits did for Catholicism -
establish its compatibility with humanity" 18) 

Naast deze activiteiten zou het 
tevens noodzakelijk zijn dat die 
onderdelen van het planning systeem waar 

de door Galbraith genoemde "bureaucratie 
symbiosis" het sterkst is, d.w.z. waar 
de overheideactiviteiten het sterkst onder 
invloed staan van de technostructuur, door 
de overheid worden overgenomen. Weliswaar 
verandert er dan meer aan de vorm dan 
aan de inhoud maar aldus kan de 
verhouding binnen de planning sector beter 
beïnvloed worden. Aldus zou het .. New 
Socialism" gericht zijn op de allersterkste 
en op de zwakste delen van het 
economisch systeem. 
Tenslotte gaat Galbraith in op het derde 
van de hiervoor genoemde elementen n.l. 
hoe de economie gestuurd moet worden. 
De aard van de economische politiek is 
hier aan de orde. Galbraith maakt hierover 
een aantal interessante opmerkingen. 
Daaraan ligt ten grondslag z.ijn opvatting 
dat de huidige samenstelling van de 
overheidsuitgaven niet beantwoordt aan de 
wezenlijke behoeften zoals zij onder de 
economische subjecten zouden leven. Zolang 
die wezenlijke behoeften nog onvoldoende 
bevredigd zijn, zou de algemene richtlijn 
moeten zijn dat bij een noodzakelijke 
stimulering van de vraag door de overheid 
gekozen moet worden voor een vergroting 
van de uitgaven zelf en niet voor een 
lastenverlichting en bij een noodzakelijke 
afremming niet voor een vermindering van 
die uitgaven maar voor een stijging van 



de belastingdruk. Tevens houdt Galbraith 
een uitvoerig pleidooi voor een afnemende 
betekenis van de monetaire politiek, die 

alleen ten .goede zou komen aan de 
zeer sterke bedrijven 19) en daarmede aan 
het planning systeem en aldus discrimineert 
tegen het marktsysteem. Ook gaat Galbraith 
opnieuw zeer uitgebreid in op de 
noodzaak van een loon- en prijspolitiek. Die 
.. controls are necessary because planning 
has replaced the market system. This is 
to say that the firms an1d the unions 
have assumed the decision power in setting 
prices and wages. This means that this 
decision no Jonger lies with the market 
and thus with the public (blz 315). 
Die vaststelling van lonen en prijzen zou 
door de overheid echter niet mogen 
geschieden dan na intensieve consultatie 
en overleg met de ondernemingen en 
de vakbonden. Maar : .,in the end the 
government must ensure compliance with 
the goals specified above. There has 
long been a belief that the fact of control 
can somehowe be obscured by keeping 
compliance on a voluntary basis. This is 
a delusion : The market is no Jess dead 
because the centreis that replace it are 
unenforced. And the effect of voluntary 
control is primairly to reward who are least 
inclined to comply. Needies to say, also, 
ther can be no control which merely ratifies 
what corporations and unions agree on 
anyway - which sanctifles the result that 
would be reached without any contest" 
(blz. 316). 

Commentaar 

Wij zouden willen aansluiten bij een 
uitspraak van Van Berkum n.a.v. Galbraith' 
.. revised sequence" hypothese: .,Zoals bij 
vele zwart-wit tegenstaHingen moet de 
waarheid te midden van de extremen 
worden gezocht" 20) 
De beschrijving die Galbraith geeft van de 
economische orde en de daarbij bestaande 

machtsverhoudingen en de op grond daarvan 
ontstane gevolgen zal door sommigen ook 
voor de Amerikaanse maatschappij als 
overtrokken worden beschouwd. Voor onze 
economische orde geldt dat in versterkte 
mate. Waar Galbraith vroeger een pleidooi 
hield voor het ontwikkelen van 
.,counte·rvailing power" lijkt hü nu blind te 
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zijn voor de tegenkrachten die inmiddels 
zijn ontstaan. De machtsvorming die heen 
plaatsgevonden heeft wel degelijk tot 

tegenkrachten geleid. Grote vakvereniginge 
tegenover georganiseerde ondernemers, 
co ns u men tenergani sa ties, mi I ieug roeperingen 
en last but not least de overheid zelve 
als orgaan van de gemeenschap. Kan de 
huidige behoeftevoorziening zo worden 
afgedaan als Galbraith doet? Is de 
consumenten souvereiniteit, dan wel de 
concurrentievrijheid (iets waar Galbraith 
niet over spreekt) in zo sterke mate 
verdwenen als Galbraith stelt? Wie moet 
bepalen, en hoe zou dat moeten gebeuren, 
welke behoeften wel en welke niet 
dringend c.q. belangrijk zijn of zelfs zouden 
moeten zijn? 
Aldus zou het boek van Galbraith kunnen ' 
worden becommentarieerd en terzijde 

worden gesteld. Wanneer er niet meer 
over te zeggen zou zijn zou de weergave 
ervan niet zoveel ruimte in beslag mogen 
nemen als nu het geval is. Er is daarom 
wel degelijk meer. Naast de kritiek die op 
zijn opvattingen te geven is. moet m.i. 
vastgesteld worden dat Galbraith wijst op 
ontwikkelingen die tot herbezinning op 
het te hanteren instrumentarium nopen, in 
het bijzonder voor liberalen die van huis 
uit nogal afkerig zijn van overheidsinvloed 
en ingrijpen in het marktmechanisme. Ik 

meen dat ik met Galbraith moet instemmen 
in zijn kritiek op de traditionele 
economische theorie 21) Die gaat inderdaad 
teveel van een ongestoorde werking van 
het marktmechanisme uit waarbij de 
imperfecties die daaraan in de weg zouden 
liggen, zouden moeten worden opgeruimd. 
Zo'n theoretische conceptie blijkt 
belangrijke invloed te hebben 21 a) en wellicht 
i.h.b. bij liberalen op de voor te stane 
economische politiek. Echter zodra 
geconstateerd moet worden, en daar ligt 
m.i. de belangrijke bijdrage van Galbraith, 
dat er een zodanige ontwikkeling en 
verschuiving in machtsverhoudingen 

plaatsvindt dat de markt als allocatie 
instrument in belangrijke mate wordt 
teruggedrongen (waarbij Galbraith -
nogmaals uitdrukkelijk gesteld - m.i. de 
zaken wel overtrekt) dan staat te bezien 
wat voor een aanpak dan vereist is. \ 
Wanneer zonder ingrijpen bepaalde sectoren 

van ons economisch leven dreigen te l 



verdwijnen dan wel in sterke moeilijkheden 
geraken, dan zou een "liberaal" standpunt 
kunnen zijn dat die sectoren dan blijkbaar 
overbodig geworden zijn, geen economische 
functie meer vervullen en dan maar 
moeten verdwijnen. Wanneer echter 
tezelfdertijd moet worden vastgesteld dat 
juist in die sectoren het marktmechanisme in 
de ouderwetse zin van het woord nog 
functioneert en anderzijds de vraag gesteld 
moet worden of dit in de andere sectoren 
nog wel het geval is, dan rijst de vraag 
of zo'n standpunt wel gehandhaafd kan 
blijven. Dat deze problemen ook in 
Nederland spelen is bekend. Welke oplossing 
gekozen moet worden wanneer men de 
liberale beginselen is toegedaan, lijkt op 
het eerste gezicht meer moeilijkheden op 
te leveren. Moet de overheidsinvloed nog 
verder toenemen om de boven geschetste 
ontwikkelingen tegen te gaan? Zo ja, dan 
wordt in feite voor de door Galbraith 
aangegeven weg gekozen. Daarbij is het, 
uit liberaal oogpunt essentieel dat wordt 
ingezien dat het niet om de overheidsinvloed 
als zodanig, als doel op zich gaat, maar 
om een overheidsinvloed teneinde het 
resterende gedeelte van het marktmechanisme 

Noten: 

1) Economics and the Public Purpose, André 
Deutsch, London 1974 in Nederlandse 
vertaling: Markten, Machten, Mensen, 
Debussy 1975. 
2) Leiden, 1975 blz. 14 Ook opgenomen in 
De Economist, 1975, Nr 1 
3) Maar ook American Capitalism (1952) 
heeft een belangrijke rol gespeeld. 
4) Overigens kan met H. Lockefeer 
geconstateerd worden dat het invullen van 
een betere economische orde veel 
moeilijker blijkt dan het kritisch toetsen van 
de bestaande. ("Wie krijgen het voor het 

te beschermen 22). Een uitwerking hiervan 
voor de Nederlandse situatie kan gevonden 
worden in het vorige nummer van Liberaal 
Reveil opgenomen artikel van Van der 
Schaar waarnaar ik kortheidshalve verwijs. 
Of moet systematisch iedere afwijking van 
de volkomen concurrentie worden 
tegengegaan, hetgeen onbegonnen werk 
lijkt, dan wel moeten wij ons tot het 
bestrijden van machtsmisbruik beperken, 
maar wanneer is daarvan dan sprake? Of 
kiezen wij voor het tot ontwikkeling komen 
van "countervailing power" met het 
gevaar dat uiteindelijk een beperkt aantal 
belangengroeperingen tegenover elkaar 
staan die in onderling overleg (met soms 
wat strijd) bepalen wat goed voor ons allen 
is 23). Of komen wij ook langs deze weg 
tot een overheidsbeïnvloeding? 

37 

Ik meen dat de liberalen hier nog niet uit 
zijn. Daarom leek het goed de opvattingen 
van Galbraith eens uitvoerig weer te 
geven. Noodzakelijk is a) vast te stellen 
hoe de feitelijke machtsverhoudingen zijn en 
b) aan de hand daarvan te bepalen wat 
een economische politiek (op grond van 
liberale beginselen) zal moeten inhouden. 

zeggen in de economie van de toekomst?", 
De Volkskrant, 25-1-1975). 
Voor een recente bijdrage aan de discussie 
rond de economische orde verwijs ik naar 
Ondernemerschap onder druk, preadviezen 
van de Algemene Vergadering van de Ne
der!. Mij voor Nijverheid en Handel, mei 1975 
met daarin bijdragen van o.a. W. Kok, V. 
Halberstadt en E. Bloembergen. 
5) Zie in dit verband bijv. het uitgebrelde 
verslag van F. Nypels en K. Tamboer 
van hun tocht langs dertien Nederlandse 
economen: De onmacht van de economen", 



H.P. 5-4-1975 en het verslag van een 
gesprek met Prof. Dr. J. J. Klant, "Het heil 
is nog nooit van de economie gekomen" 
H.P. 19-4-75. 

6) Echter: "Monopolistic corporatien created 
more embarrassment at the univarsity than 
the last thirty pages of Ulysses; professors 

admitted their existence, but preterred 
to discuss the matter after class. Academie 
economics is still busy extolling unrestricted 
competition, free trade, the profit motive 
and the anarchy of production and 
distribution. B. Fitch" A. Galbraith 
Reappraisal. The ldeologue as Gadfly", 
Ramparts, Mei 1968, opgenomen in A critique 
of Economy Theory, E. K. Hunt en J. G. 
Schwartz (eds.) Penquin Modern Economics 
Readings, 1972, blz. 453. 

7) "lt is the wrong apology for the wrong 
century for the wrong system". B. Fitch, 
t.a.p. blz. 454. 

8) B. Fitch, t.a.p. blz. 454, 455, 460. 
9) P. P. van Berkum, "De theorie van 

het verbruik volgens de "Revised Sequcnce" 
van J. K. Galbraith," in Mens en keuze, 
H. de Haan, S. K. Kuipers en J. K. T. Postma 
(eds). Amsterdam 1972. blz. 109. 
10) P. P. van Berkum t.a.p. blz. 107. 
11) Niet alleen worden kunstmatige 
behoeften gecreëerd, doch een even ernstige 
zaak is dat bepaalde behoeften die de 
grote bedrijven zouden kunnen vervullen in 
feite onvervuld blijven en aan de zorg 
van "Vadertje Staat" (lees : de gemeenschap) 
worden overgelaten. Zie volgende blz. 2. 
12) "The corporations no langer compete 
against each other: they divide the market 
and allow everyone to prosper" B. Fitch, 
t.a.p. blz. 456 ("everyone" wel te vet·staan 
in de zin van de grote concerns). 
13) P. P. van Berkum, t.a.p. blz. 108. 
14) Verg. P. P. van Berkum, blz. 109. 
15) "Een van de oplossingen die dan 
dikwijls aan de orde komt is : alle macht 
aan de staat. Maar daarmee los je het 
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probleem van de ongecontroleerde 
machtsuitoefening niet op". J. J. Klant in 
H.P. 1 0-4-'75. 

16) "What good is for general Motors is 
good for you !" (Wilson, president van 
Genet-al Motors die ook lid van de regering 

is geweest). 

17) Zoals veelal wordt aangenomen. Voor 
een overzicht van argumenten die tot 
overheidsparticipatie kunnen leiden wordt 
verwezen naar de artikelen van Drs. H. Rang 
in Liberaal Reveil okt. 1974 en van 
Dr. D. J. Wolfsen in Liberaal Reveil maart 1975. 
18) B. Fitch, t.a.p. blz. 460. 
19) Omdat die ofwel de hogere rentetarieven 
kunnen betalen, dan wel bij kwantitatieve 
beperkingen hun toegang tot de 
kredietmogelijkheden toch wel behouden. 
20) Van Berkum, t.a.p. blz. 114 
21) Voor de Nederlandse economisch situatie 
merkt N. H. Douben op: "Voor zover er 
sprake is van een markteconomisch stelsel 
in de klassieke betekenis lijkt dit erg weinig 
te betekenen" Markteconomie E.-S.B., 
21-5-1975 blz. 475 
21 a) "De markt is een toonbeeld van 
democratie (uitgezonderd de Nieuwmarkt)", 
E. Bloembergen in "De Grenzen van de 
overheidsbemoeiing" in preadviezen Ned. Mij 
voor Nijverheid en Handel, mei 1975 blz. 111 
22) Dat hij daarvoor de term "New Socialism" 
heeft gekozen moet worden betreurd omdat 
daarmede nodeloos veel mensen zich 

zonder meer af zullen zetten. "New 
liberalism" had een interessante aandui·ding 

kunnen zijn. 

23) Over de wenselijkheid 
belangengroeperingen voor het algemeen 
belang zorg te laten dragen, verwijs ik 
naar het belangwekkende artikel van Prof. 
Dr. J. van den Doel : "Parasitair gedrag 
in beleidsvorming: een economisch 
gezichtspunt "Beleid en Maatschappij", 
febr. '75. 



Waar praten we over? 

W. Verwey 

Kreten over inkomensverhoudingen zijn niet 
van de lucht. Daarom is het misschien goed 
met een paar simpele cijfertjes aan te duiden 
wat men feitelijk bedoelt met de kreet: 
"Meer dan 5 x het minimumloon mag 
niemand in Nederland verdienen"'. 
We moeten dan niet de bruto-lonen vergelijken, 
want het gaat hierbij om een vergelijking 
van het vrij besteedbaar inkomen. 

Per 1 juli 1975 bedroeg het minimumloon 
12 x f 1344,20 = f 16130,

minimum vakantietoeslag in 1975 ., 1031.-

Bruto minimum jaarloon: 

Af: Sociale 

A. O.W. 
A.W.W. 

w.w. 

Verzekeringspremies : 

10.4 % 
1.5% 
0.65% 

Ziektewet 1.00% 
Wet Arb. Ong. 3.05% 
Ziekenf. wet 4.6 % 

Totale premiedruk 21.20% 

f 17161,-

van f 17161,-
f 3638,-

W.W. 0.65% over max. f 42.640.-

f 277.-
W.A.O. 3.05% over max. f 42.640.-

f 1.301.-
Ziektewet: 1.00% over max. f 42.640.-

f 426.-

f 5.782.-

Totale premiedruk 4,24% van f 136361,-
Aan inkomstenbelasting moet worden betaald 

over de belastbare som van f 121893,-
f 67494,

(Totale belastingdruk 49,50% van f 136361,-) 

Omdat men bij dit loonniveau niet meer 
verplicht verzekerd is, stellen we de premie 
voor de ziektekostenverzekering op f 2.000.

(d.i. 1.47% van f 136.361,-) 
Totale druk: 55,2%. 
Om over 5 x het minimumloon te kunnen 
beschikken moet men uitgaan van een bruto 
inkomen van f 136.361 ,-. 

Aangetekend wordt dat de premies voor de 
W.W. en Ziektewet gemiddelden zijn, omdat 
deze per bedrijfstak kunnen verschillen. 

Tegenover de maximale bedragen waarover 
premie geheven wordt, staan ook maxima 

aan de uitkeringszijde. 

Bovendien worden door de werkgever nog 

f 13523,- de volgende premies betaald : 

Loonbelasting 7,61% 
van f 17161,- ., 1306,-

Totale druk 28,81% 

Netto minimumloon = 
vrij besteedbaar inkomen 

f 12217,-
5 x netto-minimumloon geeft dus een vrij 

besteedbaar inkomen van 

5 x f 12217 f 61085,-

Aan sociale premies moet worden opgebracht 

door de werknemer : 
A.O.W. : 10.4 % over max. f 31.750.-

f 3.302.-
A.W.W. 1.5 % over max. f 31.750.-
f 476.-
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A.W.B.Z. - Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten 
2.7 % over max f 31.750.-

A.K.W. - Algemene Kinderbijslag Wet 
1.2% over max f 31.750.-

Z.W. - Ziektewet 
6.85 % over max f 42.640.-

W.A.O. - Wet Arbeids Ongeschiktheid 
6.15 % over max f 42.640-. 

Z.F.W. - Ziekenfondswet 
4.6 % (alleen bij vast loon van 

niet meer dan f 27.550.-) 

W.W. - Werkloosheidswet 
0.65 % over max f 42.640.-

K.W.L. - Kinderbijslagwet loontrekkenden 
3.5 % over max f 31.750.-



Dit betekent dat deze door de werkgever te 
betalen premies moeten worden opgeteld bij 
het totaal der bruto uit te betalen lonen, 
plus de door de werkgever te betalen 
pensioen-premies. Deze bedragen te samen 
worden gewoonlijk aangeduid als de loonsom. 
Een ondernemer dient bij het berekenen van 
de kostprijs van zijn product o.m. uit te 
gaan van de loonsom. Dit is de prijs die 
voor de arbeid in de onderneming betaald 
wordt. 

Zelfstandigen betalen aan premie sociale 
verzekering: (de z.g.n. volksverzekeringen) 
A. O.W. 10.4 % 
A.W.W. 1.5% 
A.W.B.Z. 2.7 % 
A.K.W. 1.2% 

15.8% over maximaal f 31.750.-

Via particuliere verzekeringen dekken de 
meeste zelfstandigen zich tegen de risico's 
van ziekten. Een nieuwe volksverzekering 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet -
A.A.W. zal in 1976 waarschijnlijk in werking 
treden, maar zal minder rechten geven dan 
de W.A.O. voor loontrekkenden. 

In de beide voorbeelden (1 x en 5 x) zijn we 
voor de belastingen uitgegaan van een 
echtpaar zonder kinderen. 

We tekenen hierbij aan dat er volgens een 
recent onderzoek van de Loon Technische 
Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken 
125.000 werknemers (3.5% van de beroeps
bevolking) het minimum of minder verdienden. 

Over de hogere inkomensgroepen zijn 
helaas geen recente gegevens beschikbaar. 
Heel voorzichtig de cijfers uit 1972 hanterend 
zou men kunnen stellen dat er in 1975 in 
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Nederland ca. 60.000 mensen meer dan 
f 100.000.- per jaar verdienen. 

Er zijn dus betrekkelijk weinig mensen in 
Nederland die minder dan het minimumloon 
verdienen of meer dan f 100.000.- bruto per 
jaar . Natuurlijk is het wel interessant dit te 

weten, maar veel belangrijker is een inzicht 
te hebben in de verdeling over de hele 
beroepsbevolking van de inkomens-groepen 
tussen zeg f 17.000.- en f 100.000.-
bruto per jaar . Bij gebrek aan recente 
statistische gegevens is het ons niet mogelijk 
daar verder conclusies aan te verbinden. 

Bij een vergelijking van verschillende inkomens 
mag niet worden voorbijgegaan aan de kosten 
en de baten van de pensioenvoorzieningen. 
Pensioenkosten zijn loonkosten en tellen dus 
mee bij de vaststelling van de totale loonsom. 
Pensioen is feitelijk uitgesteld loon en daarbij 
treden zeer grote verschillen op. Voor een 
welvaartsvast (overheids-)pensioen moet be
langrijk meer worden gereserveerd dan voor 
een waardevast pensioen, laat staan voor een 
niet-waardevast pensioen. 

Over dit belangrijke facet bij de inkomens
vergelijking is weinig bekend. Daarom is het 
van belang dat - alvorens men maatregelen 
treft met als doel te komen tot nivellering 
van inkomens - men over betrouwbare gege
vens beschikt over de pensioenkosten die 
door de werkgevers worden en/of door loon
trekkenden en zelfstandigen moeten worden 
opgebracht. 

Wanneer men zich in Nederland een 
verantwoord oordeel over de inkomens
verhoudingen wil vormen, zal men niet alleen 
naar de beide uitersten moeten kijken maar 
vooral een beter en actueler inzicht moeten 
hebben in de verdeling van de inkomens 
over de gehele bevolking. 

fl 



Onorthodoxe bespiegelingen 

H. A. M. Hoefnagels 

Het is nogal wat: een kwart miljoen werklo
zen en nog eens minstens zoveel mensen, 
wier werkloosheid door WAO en arbeidsrecht 
aan het oog is onttrokken. 
Voor een half miljoen Nederlanders die best 
iets kunnen en in overgrote meerderheid ook 
iets willen bijdragen heeft onze maatschappij 
geen nuttig emplooi. En wat nog het ergste 
is: het gaat daarbij niet om een tijdelijk, een 
conjunctureel probleem, waarop het bekende 
instrumentarium van de Keynesiaanse econo
mie van toepassing is. Het is zelfs zo, dat 
het bestrijden van de conjuncturele component 
van de werkloosheid met dit instrumentarium 
- hoezeer het ook voor de hand ligt in een 
land met een overschot op de betalingsbalans
het probleem waarschijnlijk erger maakt. 
Structurele werkloosheid dus. Maar wacht 
eens: Wat zei onze regering twee jaar gele
den ook weer, toen wij met de oliecrisis 
kampten? Het zou nooit meer zo worden, als 
het was geweest, hoorden wij toen uit de 
mond van onze minister-president. Hij zag de 
olie-boycot immers niet zozeer als een poli
tiek incident dan wel als een bewijs van de 
geldigheid van de analyses geëntameerd door 
de Club van Rome. Van de geldigheid ook 
van het daarop gebaseerde rapport van de 
commissie-Mansholt, waarvan de premier zelf 
deel uitmaakte. Er moest binnen afzienbare 
tijd een einde komen aan de groei. Bovendien 
moest de mogelijke productie eerlijker wor
den verdeeld over de gehele globe. De over
heid moest zich wat meer macht aanmeten 
om dit alles af te dwingen. En om het dan on
vermijdelijk nijpender wordende verdelings
vraagstuk te kunnen oplossen. 
Nu wilden socialisten dat altijd al. Zodat het 
vermoeden kon rijzen, dat zij eerst de Club 
van Rome en later de oliecrisis aangrepen om 
·ieuwe rationalisaties op te zetten voor oude 

.Jromen. En toen dat vermoeden eenmaal 
,ost had gevat, konden de niet-socialisten 
Jvergaan tot de orde van de dag. 

Maar pas op: als de groei moet ophouden en 
de productie eerlijker over de globe moet wor
den verdeeld, betekent dat in onze contreien 

niet anders dan structurele werkloosheid. Al 
werd dat een paar jaar geleden niet zo hard 
gezegd.Waar klaagt de minister-president nu 
eigenlijk over? Is hij niet geconfronteerd met 
een - zeker onaangenaam - neveneffect van 
een ontwikkeling, die hij zelf onvermijdelijk 
achtte? 

Ik geloof het wel. Dat wil natuurlijk niet zeg
gen, dat de premier zich niet mag beklagen. 
Ten eerste kan men politici het recht niet ont
zeggen zich te verschuilen achter seculiere ont
wikkelingen, als zij hun problemen van alledag 
niet de baas kunnen. Men zou hun dat recht 
wel eens willen ontzeggen, maar dat lukt toch 
niet. En ten tweede: als wij inderdaad te doen 
hebben met een door Den Uyl c.s. onontkoom
baar geachte ontwikkeling, dan moet het hun 
onaangenaam treffen, dat deze al is inge
treden op dit ogenblik, nu hij zich met de beste 
wil van de wereld nog niet op de gevolgen 
kan hebben voorbereid. 

Geen premier kan het zich politiek veroor
loven zich via de televisie tot zijn kiezers te 
wenden met: "Tja, lieve mensen, U hebt geen 
werk meer, maar dat is ook goed. We moeten 
hier in het Westen toch komen tot een ver
mindering van de productie van materiële goe
deren. Wij zijn bezig een plan op te stellen 
om u anderszins nuttig in te schakelen. Er is 
immers nog veel te doen buiten de productie
sfeer. Maar dat plan is er nog niet. U moet 
dus even geduld hebben. De sociale wetten 
zorgen er intussen voor dat u niet in ellendige 
omstandigheden vervalt, zoals velen in de ja
ren '30 ervoeren". 
Zeker een socialistische premier kan dat be
zwaarlijk zeggen. Maar toch zal het best eens 
de waarheid kunnen zijn. Tussen haakjes: Als 
het de waarheid is, kan misschien juist Den 
Uyl haar het moeilijkst herkennen. 
Hij heeft immers gesteld dat de beperking van 
de groei door de overheden moest worden 
opgelegd. Van liberale zijde is daartegen aan
gevoerd, dat het marktmechanisme (b.v. door 
stijging van de prijzen van schaarse grond
stoffen) hetzelfde effect objectiever kon sor
teren. Als dit is, wat zich nu voordoet, wordt 
de socialist één argument voor staatsingrijpen 

uit handen geslagen. 



Ik zal niet beweren dat ik precies weet wat 
zovele deskundigen niet weten. Maar ik be
gin te vermoeden dat onze maatschappij die 
gericht is op het scheppen van materiële 
welvaart, te kampen heeft met haar eigen suc
ces. En zich geen raad weet, als gevolg van 
haar eigen eenzijdige gerichtheid. 
In elk geval rijzen er allerlei vragen: Kan het 
pakket goederen, dat de wereld thans ter be
schikking heeft, nog aanzienlijk worden uit
gebreid, of moeten wij billijker over de globe 
gaan verdelen, wat we hebben? Mede aan de 
hand van het recente rapport van de Prof. 
Mr. B. M. Teldersstichting over dit complex 
onderwerpen kom ik tot de voorlopige con
clusie, dat uitbreiding vooralsnog mogelijk is. 
Over de wenselijkheid ervan is discussie dan 
niet zinvol. 

Moet het Westen dan zijn productie van mate
riële goederen opvoeren en het resultaat deels 
ter beschikking stellen van de derde wereld, 
of moet de productiecapaciteit zelf worden 
verdeeld, opdat de arme landen kunnen ver
dienen wat zij nodig hebben? 
Ik denk, dat het laatste geleidelijk aan moet 
gebeuren en ook zal gebeuren. De politiek 
volgt hier de werkelijkheid, al wekt ze graag 
de indruk voor te gaan. 

Moet het Westen zich dan niet specialiseren 
op de productie van de productiemiddelen. op 
de ontwikkeling van productie- en vooral be
sturingstechnieken, op het verzamelen en ver
breiden van de noodzakelijke informatie? 

Het zijn niet de slechtste deskundigen. die 
dit al decennia roepen. 

Betekent dat niet, dat wij uiteindelijk onze 
bijdrage tot de wereldeconomie kunnen leve
ren en in voldoende mate om in de eigen ma
teriële welvaart te voorzien met minder en 
qua opleiding hoog gekwalificeerde mensen? 

Ik geloof. dat het dit inderdaad betekent. 
Maar dan aanvaarden wij ook, wat nu struc
turele werkloosheid heet. En dan is het Keyne
siaanse instrumentarium geschikt om de vraag 
in de arme landen te stimuleren, nationaal ech
ter een politieke schijnvertoning. 
Raakt onze maatschappij zo verdeeld in een 
kleine klasse van hoog gekwalificeerde werk
bijen en een veel grotere van bijstands
trekkers, die als meerderheid een regering 

kunnen kiezen met voldoende macht om de 
werkbijen te beletten meer dan vijfmaal zoveel 
te verdienen? 

Och kom! In de productiesfeer zullen voor
lopig wel hand- en spandiensten moeten wor
den verleend van allerlei, maar zeer zeker van 
administratieve aard. Het ziet er zelfs naar 
uit. dat automatisering de administratie alleen 
maar uitbreidt. Mijn gehele verhaal gaat trou
wens over beperking van de groei van de pro
ductie van materiële goederen. En dan eigenlijk 
nog alleen over de massaproductie. De hang 
naar ambachtelijke en vroeg-industriële pro
ducten doet vermoeden. dat er een markt is 
voor differentiatie en verfijning. 

Dan zijn er de diensten in de gebruikelijke 
betekenis van het woord. Bij stijgende wel
vaart niet beter, maar slechter geworden. Prof. 
Albeda heeft zich al afgevraagd, of wij onze 
werkloosheidsgelden niet beter zouden beste
den door zulke plezierige zaken als de tweede 
postbestelling te doen herleven. 
De zogeheten quartaire sector - zeg maar 
de zorg voor elkaar. vooral voor hen, die dat 
nodig hebben - breidt zich tenslotte al uit. Tot 
irritatie van sommige VVD' ers. Maar wordt die 
niet meer gewekt door de ideologische motiva
tie van de zich tegen het productieve deel van 
de maatschappij afzetlende zorgers dan door 
de zorg zelf? Wat is er eigenlijk tegen, men
sen die elders niet nuttig kunnen worden in
gezet het leven wat aangenamer te laten ma
ken voor ouden van dagen, eenzamen. buiten
geslotenen, moeilijke kinderen? Of wat speel
ser voor ons allen? 
De vraag rijst dan weer. of wij die diensten 
(hand- en span-. gebruikelijke en quartaire) 
willen laten verrichten door speciaal daartoe 
ingevoerde, goedkope arbeidskrachten, of ze 
zelf ter hand willen nemen? In dat laatste ge
val worden ze stuk voor stuk duurder, maar 
is dat in de volkshuishouding als geheel ook 
zo? En dan de politieke vraag: Moet de over
heid ze organiseren om ze te kunnen subsi
diëren, of is er voor veel meer diensten dan 
wij nu denken, gewoon een markt, omdat ve
len er best een redelijke prijs voor over heb
ben, als er maar kleine ondernemers zijn. die 
ze tegen zo'n prijs durven aanbieden en niet 
moeten vrezen bij enig succes in de fiscale 
tang te worden genomen? Een tang. die wordt 
gehanteerd om de diensten dan toch. maar nu 
door de overheid te kunnen laten aanbieden. 



En verder om de WW te kunnen bekostigen 
voor de mensen, die door die tang werkloos 
blijven. 
Als ik niet oppas, krijgen mijn vragen een re
torisch karakter, worden ze samen een iro
nisch requisitoir tegen de gretigheid, waarmee 
de overheid taken naar zich toetrekt. En dat 
is niet de bedoeling. Ik ben wel tegen die 
concentratie van activiteit, die noodzakelijker
wijs machtsconcentratie wordt. Maar daar gaat 
het nu niet om. Ik vrees dat onze productie
drift, onze hang naar efficiency, onze bewon
dering voor al wat naar schaalvergroting riekt, 
de aandacht hebben afgeleid van gehele sec

toren van bedrijvigheid, die er niettemin nog 
altijd zijn, maar waarvoor men nauwelijks 
kan pleiten zonder conservatief te worden ge
scholden. Van de ambachtsman tot de advo
caat, van de bloemenkweker tot de bassist, 
van de cursusleider tot de crèchejuffrouw 
(opvolgster van oma of de gouvernante), van de 
dokter tot de dominee (of een wereldser zor
ger), van de edelsmid tot de eredivisievoet
baller, enzovoort, tot de zweminstructeur en 
de allerlaatste job die nog niet is uitgevonden 
- zij allen zijn bezig met iets, dat niet met in
dustriële productie te maken heeft, waarvoor 
wij best geld over hebben zodat ook zij eco
nomische subjecten kunnen blijven, waarvoor 
de structurele werkloosheid à la de Club van 
Rome geen betekenis heeft (behalve dan in
direct, zoals iedereen bij alles betrokken kan 
heten). 
De overheid is overal bezig de trekken van 
de industriële maatschappij aan te nemen. 
Zij streeft naar efficiency al lukt dat niet erg. 
Zij vergroot nijver haar schaal. Zij kwantifi
ceert. Socialisten geloven daarin, omdat zij 
een tegenmacht willen scheppen tegen de 

1) Prof. D. Riesman, lndividualism Reconsi
dered, The Free Pre ss of Glencoe, 1954. 
Daarin b.v. het essay The Saving Rem
nant: An Examinatien of Character Struc
ture. 
Uit het titelessay nog dit citaat: Work 
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multinationals vooral, die als duistere machten 
worden gezien, hoewel zij niet meer zijn dan 
logische uitvloeisels van het streven naar 
materiële welvaart. 
Het gaat er niet om dit streven door de Staat 
te laten reguleren. Het heeft zijn hoogtepunt 
gehad. Het gaat er om andere activiteiten in 
het centrum van de aandacht te plaatsen. En 
dat niet alleen om de structurele werkloos
heid te bestrijden, maar ook opdat er een ge
differentieerder en ontspannener maatschap
pij ontstaat, die meer keuzemogelijkheden 
biedt en minder frustaties. 

Als het niet zo aanmatigend zou staan zou ik 
schrijven: een liberale maatschappij. Maar ik 
meen wel te mogen stellen, dat liberalen 
zich erin thuis zouden voelen. De keuze tus
sen kartels en vakbonden heeft ons nooit zo 
bevallen. Als er naast multinationals en vak
centrales nog een gehele kaleidascoop van 
groepsverbanden is, waar binnen elk zich een 
eigen pakket kan kiezen, hebben wij de toe
komst, die Prof. Riesman eens aan het li
beralisme heeft toegedacht. 1) 

Aanduidingen, aanduidingen, zult u zeggen. 
Ik geeft het toe. Ik geloof dat wij in de huidi
ge crisis op een tweesprong staan van his
torische betekenis en dat liberalen een weg 
kunnen wijzen, die velen - zelfs in de PPR -
met ons zullen willen gaan. Als we maar 
antwoord geven op de werkelijk relevante vra
gen. En op die éne benauwende vraag: Waar
om is over dit alles niets of bijna niets gezegd 
in de Algemene Beschouwingen, waarover dit 
artikel eigenlijk zou gaan en in het ongerijmde 
ook gaat. 

should never be allowed to become an 
end in itself simply out of a need to keep 
ourselves busy. 
Zie in dit verband ook: Samuel Brittan, 
Capitalism and the Permissive Society, 
Macmillan 1973. 



Wat de burger vindt van 
de Vierde Macht: 

Aantekeningen over tevreden en 
ontevreden burgers 

U. Rosenthal • 

1. De Vierde Macht: drie 
"onweerlegbare zekerheden" 

Politici, wetenschapsmensen en journalisten 
lijken soms één gemeenschappelijke eigen
schap te hebben: zij denken .,het'" beter te 
weten dan de bevolking. Soms mag men zich 
daarmee gelukkig prijzen. Soms echter le
vert deze eigenschap merkwaardige resulta
ten op. Dit geldt vooral, wanneer .,het" gaat 
om de opinies en gevoelens van de bevolking 
ten aanzien van politieke en bestuurlijke aan
gelegenheden. Men krijgt weleens de indruk 
dat de bevolking het recht ontzegd wordt zelf 
bepaalde opvattingen erop na te houden. 

Opmerkelijk genoeg lijken politici, weten
schapsmensen en journalisten zich vaak vast te 
klampen aan inzichten over 't feitelijke gedrag 
en de houding van de bevolking, lang nadat is 
komen vast te staan dat zij de plank misslaan. 
Politici miskennen feiten uit politieke overwe
gingen. Wetenschapsbeoefenaren willen de 
feiten niet onder ogen zien, omdat die niet pas
sen in hun ,.theorie". Soms liggen daar ook 
overwegingen van politieke aard aan ten grond
slag. Voor journalisten tenslotte leveren poli
tieke en bestuurlijke aangelegenheden pas in
teressante stof op, indien zij als ernstige pro
blemen gepresenteerd kunnen worden. Schijn
baar probleemloze aangelegenheden worden -
na een .,blik achter de schermen" - opgeklopt 
tot .,ernstige conflicten", .,gevoelens van on
behagen" en .,diepe kloven in de maatschap
pij". 

Welk beeld schetsen zulke politici, we
tenschapsmensen en journalisten van het 
ambtelijk apparaat in Nederland? De entree 

wordt verzorgd door de pakkende titel .,De 
Vierde Macht". Daarna wordt een reeks 
.,feiten" aangedragen. Zij hebben betrekking 
op a) de beslissingsmacht van 't ambtelijk ap
paraat, b) de relatie tussen de bestuursambte
naar en zijn cliënten en - meer in het bijzon
der - c) de noodzaak van de evenwichtige 
en rechtvaardige reactie van de ambtelijke 
organisatie op verlangens van burgers en 
private groepen: 

De volgende drie beweringen worden als .,on
weerlegbare zekerheden" geformuleerd: 

a) het ambtelijk apparaat heeft veel te veel 
macht, zeker ten opzichte van de politieke 
top (ministers, staatssecretarissen, wethou
ders, gedeputeerden); 

b) het ambtelijk apparaat is niet of nauwelijks 
aanspreekbaar, behandelt de gewone bur
ger kwalijk genoeg als een nummer en 
werkt met bureaucratische procedures die 
geen enkel nut afwerpen; 

c) het ambtelijk apparaat is niet representatief 
samengesteld, neigt dan ook naar een voor
keursbehandeling van de beter gesitueer
den en naar een weinig tegemoetkomende 
houding jegens de .. kansarme" groepen 
in de samenleving 1 ). 

lnplaats van al te veel hun .,waarden" te ex
pliciteren zouden sommige wetenschapsbe
oefenaren er goed aan doen harde gegevens 
aan te dragen ter bevestiging van deze .,on
weerlegbare zekerheden". Zeker is dat er ge
gevens zijn over de drie thema's. Zij hebben 
doorgaans betrekking op de meningen van de 
bevolking. 

Indien die opinies zouden afwijken van het
geen in de drie beweringen is neergelegd, 
betekent dit vanzelfsprekend niet dat daarmee 
het bewijs van hun tegendeel geleverd is. 
Dat is alleen het geval, als de beweringen als 
.,de mening van de bevolking" worden opge
voerd. Dan houden afwijkende harde gege-



vens over de mening van de bevolking immers 
in dat de bewering de werkel[jkheid geweld 
aandoet. Worden de beweringtiin geformu
leerd "voor persoonl[jke rekening", dan hou
den afw[jkende opinies van de bevolking in 
ieder geval een verschil van mening in. Op 
zijn minst zou dit aanleiding moeten zijn tot 
"kritische" herwaardering van het waar
heidsgehalte van de beweringen. 

2. Twijfels over de drie 
"onweerlegbare zekerheden" 

Met behulp van empirisch materiaal kan men 
enig licht werpen op de houdingen van de be
volking ten opzichte van het ambtel[jk appa
raat. Gegevens omtrent de feitel[jke gedra
gingen van de bevolking en het ambtel[jk ap
paraat kunnen dit materiaal in sommige ge
vallen ondersteunen. Ik zal elk van de drie be
weringen met gebruikmaking van het empi
rische materiaal becommentariëren. Soms zal 
een duidelijk "meningsverschil" blijken te be
staan tussen de bevolking en degenen, die 
de beweringen als zekerheden aanvaarden. 
Soms zal naar voren komen dat de bewerin
gen met de feiten in strijd zijn. Soms zijn ten
minste interpretatieverschillen mogelijk. 

a. Het ambtelijk apparaat heeft veel te veel 
macht, zeker ten opzichte van de politieke 
top (ministers, staatssecretarissen, wethou
ders, gedeputeerden). 

Deze bewering wordt vaak als vrije vertaling 
van het begrip ,,Vierde Macht" gehanteerd. 
Zij vat een veelheid van aspecten samen: 
de macht van de permanente ambtel[jke 
top tegenover de wisselende politieke top, 
de toenemende delegatie en mandatering, 
de strijdigheid van dergelijke versehUn-
selan met de normen en waarden van de de
mocratische politieke cultuur in Nederland. 
Z[jn het de ambtenaren die eigenlijk alles te 
vertellen hebben? zun hun politieke "su
perieuren" slechts pro forma superieur? Noch 
op het landelijke noch op het locale bestuurs
niveau l[jkt dit de mening van de bevolking 
te zijn. 44% van de Nederlandse kiezers in 
1973 kende de hoge rijksambtenaren veel in
vloed toe bij de besluitvorming voor de be
langr[jkste beslissingen die in Nederland ge
nomen worden. Hun directe "concurrenten", 
de ministers, scoorden 77o/o. Ook de Tweede 
Kamer kwam er veel beter van af (76%)2). 

De lastige Amsterdammers van 1966 weken 
b[j een vraag, die betrekking had op "belang
rijke beslisingen in Amsterdam" nauwelijks 
van dit antwoordpatroon af. 49% noemde de 
gemeente-ambtenaren; Ben W werden vermeld 
door 77-78%. De gemeenteraad scoorde het 
hoogst (87%) 3). 
Het ambtelijk apparaat scoorde dus consis
tent lager dan de politiek verantwoordelijke 
overheidslichamen. 
Vragen over de gewenste mate van ambte
lijke macht brengen ons dichter bij de formule
ring van de propositie. Heeft het bestuursap
paraat te veel macht? 
Uit de beantwoording door de Nederlandse 
kiezer in 1973 (NVO '73 vraag 033) zou men 
de indruk kunnen kr[jgen dat deze de ambte
l[jke macht zorgwekkend groot vindt. Volgens 
30% van de respondenten hebben de hoge 
rijksambtenaren te veel macht. Men maakt 
minder problemen over de ministers (19%) en 
kamerleden (11 o/o). Wordt hiermee een aanpas
sing aan de normen en waarden van de de
mocratische politieke cultuur bepleit? Wordt 
het ambtelijk apparaat daarin immers niet een 
ondergeschikte plaats toegedacht? Men moet 
hier het antwoord schuldig bl[jven. De vraag
stelling leent zich nauwelijks voor toepassing 
op zulk een delicaat thema als de rol van het 
ambtelijk apparaat in het Nederlandse politie
ke cultuurpatroon. Hieraan kan worden toege
voegd dat ander onderzoek onder de Ne
derlandse bevolking resultaten oplevert die 
het trekken van scherpe conclusies niet sti
muleren. Daalder stelde een representatieve 
steekproef uit de bevolking in 1971 de vraag 
hoeveel invloed onder meer ambtenaren en 
ministers op de besluitvorming in de Tweede 
Kamer zouden moeten hebben. Opmerkelijk 
genoeg kwam de ambtenarij op de eerste 
plaats terecht (op een 7-puntsschaal gemid
deld 5,2). De ministers kregen de negende 
plaats toegewezen (4,3) en scoorden daarmee 
het gemiddelde van de gewenste invloedspo
sities voor alle invloedsgroepen 4). 

Op het locale niveau lijkt men zich niet erg 
druk te maken over de invloedsposities van 
groepen binnen de eigen gemeente. In de 
Eindhovense agglomeratiegemeente Veldhoven 
gaf minder dan 1/5 van de bevolking te ken
nen dat de ambtenaren te veel te zeggen 
hadden over hetgeen in de gemeente besloten 
werd. De invloedspositie van "Den Haag" 
werd betreurd (40o/o). Het is onaannemelijk 



dat de respondenten daarbij of de rijksambte
naren of de politieke top (bijvoorbeeld de mi
nisters van Binnenlandse Zaken en Finan
ciën) voor ogen hadden. "Den Haag" zal in 
Veldhoven een betrekkelijk amorf begrip zijn 
geweest 5). 

b. Het ambtelijk apparaat is niet of nauwelijks 
aanspreekbaar, behandelt de gewone bur
ger kwalijk genoeg als een nummer en 
werkt met bureaucratische procedures die 
geen enkel nut afwerpen. 

Deze bewering verwoordt een aantal popu
laire ideeën over de ambtenarij. 
Het ambtelijk apparaat wordt voorzien 
van de adjectieven "anoniem", "Kafka-achtig", 
en "bureaucratisch". Daarvoor in de plaats 
moeten komen de "publiekgerichte" ambtenaar 
en een organisatieverband dat ruime moge
lijkheden biedt voor rechtstreekse contacten 
tussen de ambtenaar en zijn cliënten .. 

Ligt het ambtelijk apparaat erg ver weg? Ziet 
men ambtenaren nooit? Zijn zij amper te 
vinden? De onderzoekresultaten wijzen uit dat 
dit een te sombere voorstelling van zaken is. 
Van de Nederlandse kiezers van 1973 zei 
20% ooit feitelijk contact te hebben gezocht 
met een ambtenaar - nauwelijks minder dan 
de 25% en 23% die contact zochten met B 
en W respectievelijk een gemeenteraadslid. 
Ministers (5o/o) en Kamerleden (4o/o) waren te 
ver weg (NVO '73, vraag 061 ). 

Deze cijfers worden bevestigd door het "Veld
kamp-onderzoek" in 'n negental gemeenten, als
ook door 'n breed opgezet steekproefonderzoek 
dwars door "locaal Nederland" (79 gemeen
ten) heen 6). Eerstgenoemd onderzoek (1973) 
wijst bijvoorbeeld uit dat men hogere ambte
naren globaal genomen even vaak benaderd 
als B en W. Het suggereert ook dat het wel 
moet meevallen met de angstsymptomen van 
de burger die iets met een ambtenaar te be
spreken heeft. Meer dan 70% van de onder
vraagden vond dat men prettig behandeld 
was. 

Het onderzoek in 79 gemeenten leverde soort
gelijke resultaten op. 25% van de responden
ten zei ooit over een probleem contact te 
hebben gezocht met een gemeente-ambtenaar. 
B en W scoorden 26%. Opvallend was de 
magere 8%, die wel eens contact opgenomen 
had met een gemeenteraadslid. Vergeleken 
met de 23% uit het NVO '73 lijkt het erop 

dat de verklaring gezocht moet worden in 
de "probleem-gerichte" vraagstelling. Voor 
het verklaren van de hoge score van de 
contacten met het ambtelijk apparaat is een 
concreet aangrijpingspunt het soort proble
men dat volgens de burgers werd voorgelegd 

aan de ambtenaar. 54% van de contacten be
trof huisvestingsproblemen. 

Ook hier blijkt overigens dat men de bevolking 
met 'n bepaalde formulering van 'n vraag het 
antwoord in de mond kan leggen. Dit geldt 
bijvoorbeeld ten aanzien van vragen over bu
reaucratische procedures in het contact tus
sen overheid en burgerij. Vraagt men de bur
ger of hij vindt dat de overheid soms wat al 
te veel met formulieren werkt, dan zal hij 
zich ongetwijfeld een situatie voor de geest 
kunnen halen waarin hij een zijns inziens 
overbodig formulier heeft moeten invullen. 
Komt hieruit naar voren dat het bestuursap
paraat een ziekelijke voorliefde voor for
mulieren heeft? Huismans en Siegerist con

cluderen uit een 75% positieve respons 
op de zo even geformuleerde vraag dat zulks 
het geval is. Duiden zij evenwel met een enkel 
woord de functie van formulieren aan, dan 
blijkt 91% het nut van deze schriftelijke stuk
ken te onderkennen 7). Kennelijk beseft men 
dat bureaucratische procedures positieve func
ties voor de individuele burger of groep kun
nen hebben. 

c. Het ambtelijk apparaat is niet representa
tief samengesteld, neigt dan ook naar een 
voorkeursbehandeling van de beter gesitu
eerden en een weinig tegemoetkomende 
houding jegens de "kansarme" groepen in 
de samenleving. 

Deze bewering moet gesplitst worden. Aller
eerst kan men zich de vraag stellen of het 
ambtelijk apparaat al dan niet representa
tief is samengesteld. Daarna kan men de mo
gelijke gevolgen van de samenleving van het 
apparaat aan de orde stellen. 
Zoals in elke organisatie (ongeacht politieke 
of sociale opstelling) vormen de topfunctiona
rissen van het rijksambtenarenapparaat qua 
sociale herkomst niet een doorsnee van de 
Nederlandse bevolking. In het begin van de 
jaren '70 was er een lichte oververtegenwoor
diging van DS '70 en VVD-sympathisanten te 
bespeuren onder de directeuren (-generaal) in 
de rijksdienst. 



Noch de scheve vertegenwoordiging 
van de sociale lagen noch de overver
tegenwoordiging van een politieke partij vor
men een bewijs voor het tweede deel van de 
stelling. Tussen de sociale herkomst of par
tijpolitieke sympathieën enerzijds en hetgeen 
door het ambtelijk apparaat feitelijk gedaan 

wordt anderzijds plaatsen zich tal van factoren 
(het aanleren van normen van ambtelijke neutra
liteit, de kleur van de direkte werkomgeving). 
Afgezien van het al dan niet representatieve 
karakter van het ambtelijk apparaat, werkt het 
alleen voor de "betere standen"? Is er spra-
ke van een voorkeursbehandeling van de "be
ter gesitueerden"? Uitgangspunt bij de ana
lyse van de empirische gegevens moet zijn 
dat wetenschappelijke onderzoekingen een 
tweetal punten demonstreren: (1) de bevolking 
beschouwt "de gelijke behandeling van gelijke 
gevallen" als een zeer hoog goed, (2) maar 
zij is nogal somber gestemd over de feite-
lijke toepassing van dit principe. Zo vindt 
liefst 96% van de Nederlandse kiezers van 
1973 dat mensen uit verschillende maatschap
pelijke groepen door de rechterlijke macht 
gelijk behandeld moeten worden. Slechts 49% 
evenwel meent dat dit feitelijk ook gebeurt 
(NVO '73, vraag 053-054) 8). 

In het algemeen moet verwacht worden dat 
het antwoord over de behandeling door de 
politie of het ambtelijk apparaat niet veel an
ders zal zijn. Men kan in sommige antwoorden 
een nogal negatieve toon beluisteren. "Het 
lijkt wel of de een veel hogere uitkeringen 
krijgt dan de ander", zegt 44% van de 
cliënten van de Sociale Dienst )9. Hetgeen 
in elk geval doet vermoeden dat men de kans 
op een "gelijke behandeling in gelijke geval
len" niet erg hoog aanslaat. Toch zal blijken 
dat men hierbij enige corrigerende kantteke
ningen kan plaatsen. Daartoe is het nodig be
paalde standaardgegevens op een wat onge
wone wijze te interpreteren. 

Uit veel onderzoek komt naar voren dat de 

Tabel 1. NVO '73, vraag 059-060. 

Hoge succesverwachting inzake plannen 
contact met gemeentebestuur 

Locale ambtenaren 
Gemeenteraadslid 
Bof W 

13% 
27% 
39% 
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succesverwachting van de bevolking ten aan· 
zien van contacten over beleidsvoornemens 
met locale of rijksambtenaren veel lager is 
dan ten aanzien van contacten met de meest 
gerede politiek-verantwoordelijke bestuurders 
(zie tabel 1 ). 

De voor de hand liggende verklaring is een 
rationele: B en W, gemeenteraadsleden, mi
nisters en kamerleden kunnen, indien men 
contact weet te leggen (de vraag spreekt van 
"contact zoeken met"), meer voor een onte
vreden burger doen dan een ambtenaar. Wij 
hebben al gezien dat men hen in de regel 
meer invloed toeschrijft. Het zeer lage percen
tage voor het ambtelijk apparaat heeft even
wel misschien nog een andere reden. Men 
kan zich afvragen of niet langs indirecte weg 
blijk gegeven wordt van de verwachting dat 
het ambtelijk apparaat zich niet gemakkelijk 
zal inlaten met een "corrumperende" individu
ele aanpak van allerlei aangelegenheden. Dit 
betekent een vingerwijzing naar een betrekke

lijk integer en eerlijk bestuursapparaat. 

Zelfs tamelijk "lastige" of "cynische" groepen 
beamen dit. Toch nog 51% van de Sociale 
Dienst-cliënten is het er mee eens dat 
ambtelijke organisaties meestal eerlijk en be
trouwbaar werken 1 0). 

Dat men gegevens over een vrij laag gevoel 
van persoonlijke "administratieve effectiviteit" 
(het gevoel dat men zelf bij contact met de 
administratie iets zal kunnen bereiken) niet 
per se negatief behoeft te interpreteren 
wordt duidelijk uit de analyse van onderzoek 
naar de formele regelgeving en andere aspec
ten van de overheidsbureaucratie. De visie 
van de Nederlandse burger op de "bein
vloedbaarheid" van de overheidsbureaucratie 
kan tot voorbeeld dienen. Op de vraag of zij 
dachten dat men voor hen van de bestaande 
regels zou afwijken als dat voor hun specifie
ke, eigen probleem nodig zou zijn, antwoord
de 76% uit een representatieve steekproef 
onder de Nederlandse bevolking ontkennend 

hoge s1.1ccesverwachting inzake plannen 
contact met geacht wetsvoorstel 

Rijksambtenaren 
Kamerlid 
Ministers 

5% 
20% 
18% 



11 ). Dit kan in positieve zin worden uitge
legd. Het ambtelük apparaat is niet beïvloed
baar, laat zich niet beïnvloeden door de indi
viduele cliënt. En zeker niet zodanig dat het 
van de regels afwijkt voor slechts één onder
daan. 
Deze positieve interpretatie zal, naar het 

schijnt, bij de beantwoording meegespeeld 
hebben. De beleving van de democratische 
norm van de niet-corrupte ambtenaar kan som
migen tot een negatieve reactie aangezet heb
ben. 

Deze argumentatie kan wellicht ook steun 
vinden bij de gegevens van lrwin over het 
succes van de bevolking bij haar contacten 
met de locale overheid. 
Het gaat hier om een oordeel over het succes 
post hoc, niet over de succesverwachting. Van 
de contacten met de gemeente-ambtenaren 
was volgens de respondenten circa 55% suc
cesvol gebleken. Geen succes was wegge
legd voor circa 30%. Frappant is het verschil 
tussen particuliere en sociale contacten (con
tacten voor zichzelf en de naaste omgeving 
respectievelijk contacten voor een algemener 
doel). 33% van de particuliere contacten le
verde geen succes op, tegen maar 4% van 
de sociale contacten - een veel groter verschil 
dan bij de contacten met burgemeester, wet
houder en raadslid. Ook qua aandacht was er 
een verschil: 19% van de particuliere con
tacten kreeg geen aandacht van de ambte
lijke dienst, tegen 5% van de sociale con
tacten 12). 
Vanzelfsprekend moeten andersoortige ver
klaringen (bijvoorbeeld de inhoudelijke ver
schillen tussen particuliere en sociale contac
ten: "waar gaat het precies over"?) in dit ge
val de kern van de argumentatie vormen. 
Maar iets van de verschillen lijkt met behulp 
van de hier gevolgde argumentering ge
analyseerd te kunnen worden. 

3. Conclusies 

Het ambtelijk apparaat "treedt uit de anomi
teit", wanneer openlijke onenigheid tussen de 
politieke en de ambtelijke top heerst, een 
anekdote over het ambtelijke doolhof smake
lijk genoeg is, en overheidsdienaren zich 
schuldig (lijken te) hebben gemaakt aan on
evenwichtig gedrag tegenover hun cliëntele. 
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Open conflicten tussen de politieke en de 
ambtelüke top geven soms aanleiding tot het 
wegzenden of vrijwillig heengaan van top
ambtenaren (generaalsconflict; BZ voorlichting 
over het Midden-Oosten). Dat de politieke 
top machteloos staat tegenover haar ambtelij
ke helpers, is een onbewezen stelling. De iro

nie wil dat men "bewijzen" pleegt aan te dra
gen, die veeleer in tegengestelde richting wij
zen. Naarmate de conflicten meer in de open
baarheid komen, worden de beschuldigingen 
heviger. Een openlijk conflict tussen een mi
nister (of staatssecretaris) en zijn ambtelijke 
top wüst er evenwel in ieder geval op dat de 
minister de confrontatie aandurft. 

De bevolking beleeft één en ander nauwelijks 
als een probleem. Weliswaar vindt 1/3 de in
vloed van de hoge rijksambtenaren "op be
langrijke beslisingen in Nederland" te groot, 
maar zodra gespecificeerd wordt (parlemen
taire beslissingen) ervaart men de deskundig
heid van de ambtenarij als een onmisbaar ele
ment bij de besluitvorming. De invloed van 
ministers op de beslissingen van kamerle
den zou volgens de bevolking veel geringer 
moeten zijn dan die van ambtenaren. 

Het is niet aangetoond dat de "afstand" bur
ger-ambtelijk apparaat groter is dan die tus
sen de burger en de democratisch gelegimi
teerde bestuurder of gekozen vertegenwoor
diger. Het ambtelijk apparaat is gemakke
lijker aanspreekbaar dan de minsters en ka
merleden. Men stapt ongeveer even vaak 
naar een ambtenaar als naar B en W en een 
gemeenteraadslid. De bevolking is niet onte
vreden over de wijze van behandeling door de 
ambtenaar. 

Het ambtelijk apparaat blijkt soms enigszins 
"inflexibel", "bureaucratisch" en "weinig be
ïnvloedbaar". Dit kan ook positief beoor-
deeld worden. Het bevordert een evenwichti
ge verwerking van de eisen die vanuit allerlei 
groepen en individuele huishoudingen op het 
ambtelijk apparaat en de individuele ambtenaar 
afkomen. Rechtsgelijkheid en administratie-
ve gelijkheid vergen harde garanties waarop 
men indien nodig kan terugvallen. De "Vierde 
Macht" wordt, naar het empirische materiaal 
gemeten, door de bevolking ook in die zin 
beoordeeld: het is niet alleen het succes dat 

telt. 



NOTEN: 

1. Te denken valt aan: R. Crinee Ie Roy, De 
Vierde Macht (Baarn 1971) voor stelling a; 
de VU-studies in het kader van het pro
ject Bestuur - Bestuurden (Alphen aan den 
Rijn 1973-1974) voor stelling b; en bij
voorbeeld M. van den Berg ,Kanttekenin
gen bij het opbouwwerk, in: M. van den 
Berg e.a., Welzijnswerk en welzijnspolitiek 
(Amsterdam 1975) voor een ontroerend 
eenvoudige versie van stelling c. 

2. Werkgroep Nationaal Verkiezingsonder
zoek 1973, De Nederlandse Kiezer '73, 
(Alphen aan de Rijn '73), vraag 032. Hierna 
te citeren als NVO '73. De gegevens zijn 
gebaseerd op de antwoorden van een re
presentatieve steekproef uit de Neder
landse kiesgerechtigden (N = 11 01) eind 
1972-begin 1973. 
De Nederlandse Kiezer '73 is een gezamen
lijke onderneming van politicologen van de 
universiteiten te Amsterdam (UvA en VU), 
Groningen, Leiden, Nijmegen en Rotterdam 
en de hogeschool te Tilburg. Evenals ver
gelijkbare onderzoekingen van 1971 en 
1967 is het onderzoek van 1972-1973 moge
lijk gemaakt door financiële steun van 
ZWO. 

3. C. van der Maesen, Participatie en demo
cratie (Amsterdam 197 4), blz. 66. 

4. H. Daalder, Parlementaire taken, machts
middelen, invloeden, in: H. Daalder (red.), 
Parlement en politieke besluitvorming in 
Nederland (Alphen aan den Rijn 1975), 
figuur 1, blz. 92. 
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5. Instituut voor Politicologie Nijmegen, 
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6. L. Kallen (red.), De afstand tussen bur
gers en hun gemeentelijke overheden (De
venter 1974). 
G. lrwin et al., Waarheen, waarvoor, voor 
wie: contacten van de burger met de lo
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pen, januari 1974. 

7. S. Huismans en E. Siegerist, Burger en 
overheid (Alphen aan den Rijn 1974), blz. 

66-69. 
8. Een opmerkelijk verschil met de, toch als 

rancuneus bekend staande, Amsterdam
mers van 1966. Slechts 17% meende dat 
de rechter bepaalde groepen beter be
handelde dan andere (Van der Maesen, op 
cit., blz. 91 ). 

9. B. Filet, Kortsluiting met de bureaucratie 
(Alphen aan den Rijn 1974), blz. 204. Ove
rigens een zeer suggestieve vraag. 
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11. Huismans en Siegerist, op cit., blz. 68. 
12.1rwin et al., op cit., blz. 14-15. 
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Aantekeningen over part i ei pat ie: 

participatie als voorwaarde voor het 

betrekken van de bevolking bij de besluitvorming 

J. A. Weggemans 

Het onderwerp .. participatie", büvoorbeeld te 
omschrüven als het uitoefenen van invloed op 
beleid en bestuur, met name waar gebeurtenis
sen de betrokkene raken 1), manifesteert zich 
het meest intensief in die sectoren van het 
maatschappelük leven, waar van overheids
wege bepaalde procedures zün voorgeschre
ven. In die gevallen zijn duidelijk momenten 
aan te wijzen, waarop belanghebbende in
vloed - hetzij veel, hetzij weinig - op de gang 
van zaken kunnen uitoefenen. De aangeduide 
procedures vloeien in beginsel voort uit de 
politieke democratie. De mogelükheid tot ,.in
spraak" is op die terreinen veelal reeds langer 
in voorschriften neergelegd, doch eerst de laat
ste decennia, is meer inhoud gegeven aan de 
formele mogelükheden. Voorbeelden van de be
doelde beleidsterreinen zün de ruimtelijke or
dening, de milieuwetgeving, woning- en wijk
verbetering. 

Veel minder wordt gehoord over participatie 
in b.v. de gezondheidszorg 2), het onderwijs 
(behalve het hoger onderwijs), de maatschap
pelijke dienstverlening (b.v. maatschappelijk 
werk), en de woningbouw (nieuwbouw). De 
structuren en procedures bieden kennelük 
(nog) te weinig aanknopingspunten. 

In dit artikel zal de aandacht uitgaan naar die 
vormen van participatie die betrekking heb
ben op een planningsproces zoals b.v. het 
ontstaan van een bestemmingsplan of een 
plan voor woning- en wijkverbetering. Datgene 
wat daarbij aan de orde komt is echter even
goed toepasbaar op meer definitieve structu
ren zoals wijkraden, welke in het kader van 
bestuurlijke decentralisatie in (grotere) ge
meenten kunnen worden ingesteld. Met name 
de startprocedure en de vele te overwinnen 
hindernissen kunnen in belangrijke mate iden
tiek zijn. 

Allereerst is het van belang een indruk te ge-
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ven van de participatie-bereidheid die in het 
algemeen bestaat. In het eerste jaaNerslag 
van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt op 
basis van een zgn ... leefsituatiesuNey'' 3) 
(steekproefsgewüs algemeen bevolkingsonder
zoek) een inzicht verstrekt in de behoefte van 
mensen van 18 jaar en ouder om lid te zün 
van een vereniging. Het resultaat is in de ta
bel gegeven. 

Tabel: 

Aantal mensen van 18 jaar of ouder dat lid is 
van een vereniging (o/o van de bevolking van 
18 jaar en ouder - mei 1974). 

werkgeversorganisaties of vakbonden 
sportverenigingen 
politieke partijen en -verenigingen 
vrouwenverenigingen, vrouwenbonden 
(van de vrouwen van 18 jaar of ouder) 
zang, muziek- en toneelverenigingen 
verenigingen met een goed doel 
jeugdverenigingen, clubhuizen 
hobbyverenigingen (van de mannen van 
18 jaar of ouder) 

Uit de enquête blijkt dat de geënquê-
teerden in veel gevallen lid zijn van meerdere 
verenigingen, zodat het aandeel van de be
volking dat in het verenigingsleven deel
neemt zeer beperkt is. 

22 
20 
8 

14 
6 
5 
4 
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Verder blijkt dat mensen die lid zijn van een 
vereniging ook in het informele vlak relatief 
meer contacten hebben, of zoals het SCP con
cludeert: ,.contacten lijken zichzelf te ver
meerderen". Het doorsnee verenigingslid is 
een man jonger dan 40 jaar met een relatief 
hoge opleiding en een relatief hoog inkomen. 
Deze kenmerken gelden nog in versterkte mate 
voor de politiek actieven. 

Van de politiek actieven (8% van de bavolking 
van 18 jaar en ouder) bezoekt volgens het 
onderzoek van het SCP 17% van de leden 
vaak en 26% soms de vergaderingen. 
Het aantal mensen dat functies bekleedt in 
een politieke partij is uiteraard nog geringer. 



Deze personen worden immers -veelal met 
pijn en moeite - gerecruteerd uit dat deel van 
de vergadering dat regelmatig aanwezig is en 
dat door deelname aan de discussie uit de 
anonimiteit van de ledenadministratie heeft we
ten te stijgen. Op soortgelijke wijze wordt de 
kring van personen die betrekkelijk intensief 

bij de besluitvorming in een organisatie is 
betrokken, kleiner naarmate het hiërarchise 
niveau in de betreffende organisatie hoger is. 

Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn dat 
ons politieke stelsel "ondemocratisch" is te 
noemen. Wel zijn duidelijk oligarchische ken
merken te onderscheiden. Het getuigt van 
een realistische kijk indien wordt geconsta
teerd dat er kennelijk allerlei barrières zijn, 
die de participatie van grote groepen van de 
bevolking - zowel bij de politieke partijen als 
elders - belemmeren. 

Men hoort weleens de theorie verkondigen, 
dat diegenen die niet meedoen aan participatie
processen en die niet meedoen in politieke par

tijen, het dan wel eens zullen zijn met de 
situatie zoals die bestaat. Ten aanzien van de 
politieke partijen wordt dan gezegd, dat een 
ieder toch lid kan worden als hij of zij dat 
wenst, en dat men zelf kiest voor het niet
hebben van invloed. 
Een dergelijke berusting zal voor liberalen, die 
sterk voorstander zijn van de ontplooiingsmo
gelijkheden van het individu, hoogst verwer
pelijk zijn. Dit kan geïllustreerd worden door 
een parallel te trekken met de gang van zaken 
bij ruilverkavelingen. 
De gedachte dat diegenen die bij een stem
ming over een ruilverkavelingsplan afwezig 
zijn, worden geacht te behoren tot de voor
standers van zo'n plan, is inmiddsls terecht 
verlaten. 

Gezien de beperkte deelname van de bevol
king in het verenigingsleven in het algemeen 
en de politieke partijen in het bijzonder zou 
ik willen stellen dat men voorzichtig moet 
zijn met het verwijt van non-representativiteit 
jegens wijkcomité's, actiegroepen e.d. 
Men verwijt anderen immers een euvel waar
mee men zelf ook kampt. Het zou wel eens 
onvermijdelijk kunnen zijn dat in vele geval
len dergelijke organisaties, ondanks oprechte 
pogingen zulks te vermijden, een zekere een
zijdigheid gaan vertonen. 
Soms wordt deze veroorzaakt door de een
zijdige samenstelling van de bevolking in een 

11 

bepaald geografisch gebied. In andere geval
len wordt een reeds bestaande eenzijdigheid 
op afkeurenswaardige wijze versterkt door 
manipulaties van bepaalde politieke partijen, 
waarbij zeker de CPN mag worden genoemd. 

Voor een politieke partij als de VVD zijn er 
in het algemeen twee soorten remedies om 

zich niet weg te laten dringen: 
a. de VVD moet krachtig werken aan de 

vorming van een eigen kader dat op har
monieuze wijze weet samen te werken 
met andersdenkenden, en dat zich in zijn 
handelen laat leiden door het positief 
uitdragen van de eigen doelstellingen -
in plaats van zich af te zetten tegen ande
ren -, en dat goed wordt voorzien van 
achtergrondinformatie. Voorts is het ge
wenst dat men gemakkelijk contact kan 
opnemen met (actieve) vertegenwoor
digers van de eigen politieke richting. 
Het goed geïnformeerd zijn van politie
ke tegenstanders is niet zelden te dan
ken aan informatieverstrekking door 
raadsleden van die partijen. Gelukkig 
is er in liberale kring een toenemende 
bereidheid tot een meer actief hande
len te bespeuren, al is het in het alge
meen moeilijk de eigen liberale ideolo
gie op anderen over te dragen, doordat 
het liberalisme dogma's moet ontberen 
en partijprogramma's weinig praktisch 
houvast bieden. 

b. een andere weg is het bevorderen van 
een grotere representativiteit van de 
deelname aan participatieprocessen. 
Daarvoor is nodig dat de drempels die 
kennelijk een brede participatie verhin
deren, zoveel mogelijk te verlagen of te 
slechten. Op deze kant van de zaak 
zullen we nu nader ingaan. 

Basisvoorwaarden voor 
participatie 

Deskundigen op de terreinen van voorlichting, 
sociale psychologie, andragogie e.d. onder
scheiden diverse fasen in het denken van 
personen die overgehaald moeten worden 
mee te doen in een veranderingsproces. Zo 
gaan Van der Ploeg en Van den Ban 4) uit 
van acht fasen in een beslissingsproces: 

1. waarneming van de huidige gang van 
zaken. 



2. bewustwording van een probleem. 
3. formulering van een probleem. 
4. het vinden van mogelijke oplossingen voor 

het probleem. 
5. het zoeken van informatie over de gevolgen 

van oplossingen. 
6. het afwegen van voor- en nadelen van de 

diverse oplossingen. 
7. het nemen van een proef met één van deze 

oplossingen. 
8. de uiteindelijke beslissing. 

Alhoewel dergelijke beslissingsmodellen een 
sterk theoretisch karakter hebben en onge
twijfeld wetenschappelijk gezien betwistbaar 
zijn (o.a. vanwege een te sterke rationaliteit) 
is het bij wijze van illustratie toch interessant 
van zo'n model kennis te nemen. 

Wil men een groep betrekken bij een be
slissingsproces d.m.v. inspraak dan zal men er 
voor moeten zorgen dat het doorsnee-lid van 
een groep de mogelijkheid wordt geboden 
een dergelijke ontwikkeling van zijn denken 
door te maken. 

Een andere auteur, Stamerding 5) onder
scheidt drie procesfasen die de basis vormen 
van een besluitvormingsmodel: 

1. motivatie. 
2. oriëntatie. 
3. acceptatie. 

Een allereerste zorg bij participatie zal daarom 
een zodanige wijze van voorlichting moeten 
zijn, dat mensen worden gemotiveerd, zodat 
zij zich in de problemen willen gaan verdie
pen. 

Op basis van deze algemene theorieën kunnen 
een groot aantal basisvoorwaarden voor het 
welslagen van participatieprocessen worden 
opgesomd. 
Zonder enige pretentie tot volledigheid en we
derom ter illustratie zullen een aantal van de
ze op zichzelf vrij voor de hand liggende rand
voorwaarden worden aangestipt. 

a. Basiskennis en gelijke kansen. 

Een belangrijke voorwaarde is dat de verstrek
te informatie duidelijk en begrijpelijk is, en in 
voldoende mate wordt verstrekt. 
Gezien de ingewikkeldheid van vele proble
men is het absoluut noodzakelijk dat een ze
kere basiskennis van de betreffende problema
tiek bij de deelnemers aan het participatie-
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proces aanwezig is. Indien bepaalde aanwijs
bare sub-groepen in dit opzicht een manco 
vertonen zal door middel van "positieve dis
criminatie" dit manco zoveel mogelijk opge
heven moeten worden, teneinde te voorkomen 
dat deze groepen voortijdig uitvallen. 
Een goed voorlichtingsbeleid is van groot be
lang.Helaas wordt bij voorlichting in de prak
tijk nog al eens uitgegaan van het eigen ni
veau van de voorlichters, zowel wat kennisni
veau, woordgebruik als betrokkenheid betreft. 
Toch bestaan methoden om de ingewikkeld
heid van teksten te meten. Dit gebeurt bijvoor
beeld door het gemiddeld aantal woorden per 
zin in een tekst te relateren aan het opleidings

niveau. 
Overigens is het evenmin gewenst om men
sen met voorlichting te overstromen. 
Immers daardoor zullen diegenen die niet zo
veel plegen te lezen in het voorlichtingsmateri

aal blijven steken. 

Bovenstaande filosofieën geven aan dat een 
participatiepoces op tijd moet beginnen. Par
ticipatie heeft een eigen tijdschema nodig, 
dat soms wel en soms niet overeenkomt met 
tijdschema's van bestuurders en uitvoerders 
van plannen. Wil men het begrip "gelijke kan
sen" bij participatie een kans geven dan be
tekent dit dat de planning van de inspraak 
duidelijk geïncorporeerd moet zijn in de to
tale planning. 

b. Een zichtbare en begrijpelijke organisatie: 
duidelijke randvoorwaarden. 

Het is zeer gewenst dat de participatie plaats 
heeft binnen voor de betrokkenen zichtbare en 
begrijpelijke organisatievormen, en dat de 
randvoorwaarden van participatie duidelijk zijn 
aangegeven. Indien bijvoorbeeld op basis van 
de bestaande wetgeving is voorgeschreven 
dat een gemeenteraad uiteindelijk beslist over 
een bepaalde aangelegenheid, dan dient dat 
vooraf duidelijk te zijn en te worden toege
licht. Indien de gemeentelijke autonomie vol
doende ruimte laat voor een vrij breed scala 
van mogelijkheden, dan dient de keuze van de 
voorkeur van de belanghebbenden binnen die 
ruimte niet onnodig afgesneden te worden, 
tenzij dat goed gemotiveerd kan worden. An
derzijds mag in zo'n geval van een gemeente
raad worden verwacht dat haar leden aan
dacht schenken aan de motivaties van deze 
belanghebbenden en niet klakkeloos afgaan 
op het advies van het College van Burge-



meester en Wethouders. Indien gemeente
raadsleden echter geen tijd hebben om contac
ten te onderhouden met actiegroepen of om 

naast de raadsstukken van de zijde van het 
College ook de stukken van de belanghebben
den te lezen, heeft participatiG wainig zin. In 
die helaas niet zeldzame gevallen ligt het voor 
de hand om ofwel te streven naar full-time 
raadsleden, of inhoud te geven aan de bin
nengemeentelijke decentralisatie, ofwel om 
ronduit te zeggen dat men geen behoefte 
heeft aan participatie, zodat mislukte inspraak
processen, die veel tijd, moeite en geld kos
ten, het vertrouwen in een democratie niet 
meer behoeven te ondermijnen. 

c. Tijdsplanning en participatie. 

Een derde voorwaarde voor participatie be
treft het inzicht in het tijdsverloop van het 
planningsproces. Eerder in dit artikel is al ge
steld dat de tijdsplanning van participatie 
moet zijn geïncorporeerd in de totale planning. 
Uit democratisch oogpunt is het onaanvaard
baar indien een gemeentebestuur een tijds
planning hanteert die niet bekend is bij de ,.in
sprekers", ofwel onvoldoende ruimte biedt om 
inspraakprocessen op gang te brengen. 
Dit onderbrengen van participatie in een plan

ningsproces dient alle betrokkenen te binden 
aan redelijke termijnen, die in onderling over
leg zijn overeengekomen. 
Van overheidswege zal duidelijk moeten wor
den uitgelegd waarom bepaalde handelingen 
een enorme voorbereidingstijd kunnen of zul
len vergen. Anderzijds is het zinloos om een 
participatieproces te starten op een moment 
dat geen enkele continuïteit van dat proces 
kan worden gewaarborgd. Een start van een 
inspraakproces wekt verwachtingen en moti
veert de belanghebbenden. Het niet (kun-
nen) honoreren van redelijke - soms toegezeg
de - verwachtingen frustreert de participatie 
en kan de belanghebbenden zelfs afkerig ma
ken van deelname aan participatieprocessen in 
het algemeen. Het is zonneklaar dat par
ticipatie de besluitvorming enigszins vertraagt, 
zoals iedere extra activiteit door een beslag 
op tijd en mankracht vertragend werken kan. 
Een goede participatie kan de kwaliteit van de 
besluitvorming echter aanmerkelijk verbeteren. 

d. Continue en gevariëerde informatie. 

Het is voorts wenselijk dat een continue in
formatiestroom op gang gebracht gaat worden. 

Ook op momenten dat er minder activiteiten 
worden verricht, zal ter overbrugging de ver
strekking van aandachttrekkende informatie 
nodig zijn. Daardoor krijgen de mensen - ook 
al is de schijn tijdelijk tegen - het ge-
voel dat toch een zekere vooruitgang wordt 
geboekt. Dit is vaak in werkelijkheid ook wel 
het geval doch deze voortgang vindt bijvoor
beeld plaats buiten het gezichtsveld van de 
betrokkenen. 

Behalve continu dient de informatiestroom ge
variëerd te zijn, zowel naar vorm als naar in
houd. Sommige mensen zijn meer toegankelijk 
voor het gesprokene, andere meer voor het 
geschrevene. 
In een ,.hearing" zullen velen niet de moed 
opbrengen het woord te voeren, doch bij een 
voorbereiding in kleine discussiegroepjes van 
mensen uit eenzelfde straat zullen dezelfde 
mensen uiterst zinnige dingen naar voren 
kunnen brengen. Dit onderling discussiëren 
kan er toe leiden dat sommige langs die weg 
overtuigd raken van de juistheid van bepaalde 
alternatieven. 
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e. Oog voor het langetermijnperspectief. 

Een laatste basisvoorwaarde voor participatie 
die we in dit artikel zullen aanstippen betreft 
het langetermijnperspectief van allerlei plan
ningsprocessen. De deelnemers aan participa
tieprocessen zullen oog moeten krijgen voor 

de langetermijnperspectieven die vaak verbon
den zijn met diverse keuzemogelijkheden. Bij 
stadsvernieuwing zal woningverbetering de 
toekomst van een buurt voor meer dan 25 jaar 
vastleggen. Bij keuze voor een bepaald school
type wordt meestal de gehele toekomst van 
een kind vastgelegd. Wanneer de importantie 
van dergelijke beslissingen tot de betrokkenen 
doordringt worden deze extra gemotiveerd en 
wordt het doorzettingsvermogen in participatie
processen vergroot. 

Dit uiterst belangrijke probleem is bijzonder 
moeilijk over te dragen. Resultaten van het 
lange termijn perspectief zijn te abstract en 
de keuze voor vermeend succes op kortere 
termijn is veel aantrekkelijker. Slechts door 
de betrokkenen steeds maar weer met dit 
keuzevraagstuk te confronteren kan begrip 
voor het lange termijnperspectief gaan ont
staan. De kans op succes bij het nastreven 
van dit ideaal is beslist aanmerkelijk geringer 
dan de kans op mislukking. 



Strategieën voor 
part i ei pat i ebevorderi ng 

Vrijwel elk der opgesomde basisvoorwaarden 
schept legio denkbare voorbeelden om de 
participatie van mensen in een te plannen pro
ces te doen beëindigen. 

Dieg::Jnen bijvoorbeeld die weinig kennis be

zitten van onderwerpen die in een participa
tieproces spelen zullen al spoedig afvallen. 
Meestal wordt dit staken van de participatie 
nog bevorderd doordat het verstrekte informa
tiemateriaal op een te hoog opleidingsniveau 
is afg3stemd, het woordg:cbruik te moeilijk is 
en de avonden waarop wordt g"Jparticipcerd 
te lang duren. 

Voorts maken te lang"J inleidingen en onge
structureerde discussies het animo mJestal 
ook niet veel groter. Tenslotte zijn er altijd 

met de rug naar het publiek mompelende spre

kers, in kriebelschrift volgekalkte borden, mi
crofoons die kraken enz 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat er fac
toren zijn welke gemakkolijk ten goede beïn
vloed kunnen worden, wil men de participatie 
van een groep mensen zo groot mogJiijk doen 
zijn. Het organiseren van de participatie eist 
alleen om die reden reeds een prohssionele 
inslag. 

Ten aanzien van e engroot aantal van de op
gesomde basisvoorwaarden gJidt, dat zow::d 
de belanghebbenden als het orgaan dat in
spraak verleent, zich van deze basisvoorwaar

den moeten vergewissen Dit wijst wederom 

op een professionele tussenschakel die de 
partijen helpt om het participatieproces langs 
zo goed mogelijk gebaande w:::gen te laten 
verlopen (b.v. opbouwwerk, instellingen zoals 
Werkgroep 2000, inspraakfunctionarissen). 

In een zeer belangw2kkend artikel in "Be
stuurswetenschappen" 6) schetst A. F. A. 
Korsten een vijftal strategieën voor participa
tiebevordering: 

a. voorlichtingsbeleid van de overheid (infor
matie, educatie, opinievoorlichting); 

b. hCJt bevord9ren van ervaringen bij burgers 

mJt participatie in hJt alg:?meen door orga

nisaties en instellingen bij een inspraak
proc:dure te betrekken; 

c. aanpassing van dJ overheid aan het ver
schijr.sJI inspraak; 

d. uitgaan van de opvatting dat een positieve 
evaluatie van de opzet, het verloop en het 
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effekt van de inspraak door participanten 
van invloed is op de toekomstigJ partici
patie; 

e. verhoging van het onderwijsniveau van de 

bevolking (langetermijn doelstelling). 

Korsten acht het vanuit normatief-dGmocratisch 
oogpunt noodzakelijk inzicht te hebben in ma

nieren om de deelname aan participatiepro
cessen te vergroten. 

De toelichtingen op de bovengenoemde strate
gieën zal ik thans niet samenvatten. Lezing 
van genoemd artikel heb ik de geïntresseer-
de lezer van harte aanbevelen. In het voor
gaande zijn enkele van de door Korsten op ba
sis van literatuurstudie verzamelde voorbeel
den impliciet overgenomen. (Wel dient uiter

aard afstand genomen te worden van de sugges
tie dat de VVD zich niet voor inspraak interes

sJert omdat er in de jaargangen 1969, 1970 en 

1971 van "Liberaal Reveil" tamelijk weinig 

aandacht aan wordt besteed 7). Het aangehaalde 
artikel van Korsten, dat gJbaseerd is op prak
tijk:::rvaringen die beschreven zijn in de litera
tuur, g3eft een duidelijk kader voor diegenen 
die vorm willen geven aan de verbreding van 
dJ participatie. 

Betrokkenheid bij de 
besluitvorming 

Het moet liberalen een doorn in hot oog zijn 

dat nog zo weinig mensen actief betrokken 

zijn bij de voorbereiding van de besluit
vorming van de overheid op allerlei g8bie
den Zeker voor een partij als de VVD, die 
pretendeert haar basis te willen verbreden, 
zou een meer representatief functioneren van 
de democratie een prioriteit moeten zijn. De 
laatste tien jaren is er regelmatig gevraagd 
om inspraak en op velerlei manieren is daar
mee geëxperimenteerd. De resultaten van de
ze participatieprocessen zijn in het algemeen 
niet volledig geslaagd te noemen, zeker niet 
wanneer wordt gekeken naar het aantal deel
nemers aan die processen. 

De vraag kan rijzen hoe het op gemeentelijk 

niveau, dat het dichtst bij de burgars staat, de 

- lokale - democratie een bredere basis kan 
krijgen In dit verband wordt nogal eens de 
term "wijkraden" genoemd. Deze wijkraden 
zouden bijvoorbeeld kunnen worden samen

gesteld als een afspiegeling van de lokale po-



litieke verhoudingen zoals die in het betref
fende gebied tot uiting komen. De vertegen
woordigers van een politieke part[j kunnen 
- geheel in de geest van de verbreding van 
de basis van de democratie - mogelijk worden 
verkozen door leden van de politieke partijen 
die in het betreffende gebied wonen. In een 
dergelijke gedachtengang z[jn de in de ge
meenteraad vertegenwoordigde politieke par
tijen de enigen die in een wijkraad vertegen
woordigd kunnen zijn. 

Een alternatief is de rechtstreekse verkiezing 
van een wijkraad door de bevolking op basis 
van al dan niet politiek getinte l[jsten. Allerlei 
organisaties in een wijk kunnen dan met een 
eigen programma komen. Aldus ontstaat een 
sterke afwijking van het lokale politieke pa
troon. In die gevallen mag het vrijwel uitge
sloten worden geacht dat fracties in w[jkraden 
over de in te nemen standpunten kunnen "on
derhandelen" met verwante fracties in de ge
meenteraad. Immers de verwante groep zal in 
veel gevallen ontbreken. 

Het valt te betwijfelen of dergelijke wijkraden 
veel levenskracht zullen hebben. In de eerste 
plaats zijn er niet of nauwelijks gemeentera
den aan te wijzen die het op grond van de be
staande mogelijkheden hebben aangedurfd om 
beslissingsbevoegdheden te delegeren, anders 
dan aan het College van B & W. Dit zal wel 
zo blijven indien w[jkraden op een andere poli
tieke basis (vrije lijsten) worden samengesteld 
dan het politieke scala dat in de raad is verte
genwoordigd. In de tweede plaats zal een over
dracht van belangrijke bevoegdheden het 
functioneren van de gemeenteraad teveel uit
hollen; daarvoor mag een vr[jwillige medewer
king van die raad nauwelijks worden verwacht. 

Een wijkorgaan met een beperkte beslissings
bevoegdheid zal zich echter weinig geloof
waardig kunnen maken tegenover een achter
ban, die op zich amorf is en niet altijd veel 
vertrouwen in de politieke partijen behoeft te 
hebben. De vraag rijst of het daarom maar niet 
het beste is om w[jkorganen geen enkele be
slissingsbevoegdheid te geven en ze een 
zeer belangr[jke functie te geven b[j de voor
bereiding van de besluitvorming. Dat is alleen 
zinvol indien de gemeenteraadsleden tijd 
kunnen vrijmaken om zich in die adviezen te 
kunnen verdiepen, en indien de advisering in 
ieder geval belangrijke zaken kan omvatten. 

Een derde argument om te twijfelen aan het 
functioneren van wijkraden is gelegen in de 
bemanning van die wijkraden. Zojuist is ge
poneerd dat een wijkraad die qua politiek 
patroon sterk afwijkt van de gemeenteraad 
op zich al weinig invloed zal hebben. De vraag 
is of een w[jkraad die is samengesteld uit le
den van politieke part[jen, dat wel heeft. Eén
maal per vier jaar worden nieuwe kandidaten 
voor de gemeenteraad aangewezen door de 
lokale part[jafdelingen. Het kost zo'n afdeling 
de grootste moeite om bekwame kandidaten 
te vinden. Het lid zijn van een politieke partij 
motiveert op zich de belangstelling voor de 
lokale democratie niet: veel b[jeenkomsten be
staan uit propaganda-speeches van kamerle
den, die behalve in nationale politiek vooral in 
de herverkiezing zijn geïnteresseerd. Aandacht 
voor belangr[jke lokale problemen is meestal 
uitzondering. Er is daarom alle reden om te 
vrezen dat de vertegenwoordiging van een 
partij in een w[jkraad niet sterk zal zijn, te
meer daar het niet-hebben van macht ook niet 
direkt stromen kandidaten aantrekt. 

Participatie als voorwaarde 
voor wijkraden 

De bovenstaande suggesties z[jn weinig be
moedigend voor de gedachte om te komen tot 
verbreding van de participatie onder de bevol
king. In het begin van dit artikel z[jn allerlei 
voorwaarden voor participatie omschreven en 
is gesteld dat omwille van de organisatie van 
de participatie de inschakeling van professio
nele krachten noodzakelijk is. 
Langs die weg kan gestart worden met de 
opbouw van een systeem van buurtgroepen; 
die organisatie is niet aan politieke partijen 
gebonden. Binnen een dergelijke structuur kan 
de meningsvorming over de door de gemeen
teraad - op de buurt (mede) betrekking heb
bende - te nemen besluiten plaatsvinden. Het 
ambtelijk apparaat van de gemeente zal zich 
moeten decentraliseren, in die zin dat in de 
wijken ambtel[jke projectgroepen gaan functio
neren die zorgen voor informatieverstrekking 
over bestaande plannen en die reageren op 
voorstellen uit de buurt. Op deze w[jze kan 
door de participatieprocessen in de buurt een 
enorme hoeveelheid kennis ontstaan. Deze 
kennis zal op één of andere manier moeten 
worden doorgegeven aan de politieke par

tijen. 
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Het ligt voor de hand -zeker in grotere ge
meenten - dat raadsleden al die discussies -
rijp en groen - niet kunnen volgen, al was het 
alleen maar door gebrek aan tijd. De in het 
betreffende gebied woonachtige leden van 
een politieke partij kunnen echter een afvaar
diging in een wijkraad kiezen, welke afvaar
diging een intermediaire functie kan gaan ver
vullen tussen de gemeenteraadsleden van de 
eigen partij enerzijds, en de partijleden uit de 
eigen buurt en de inspraakgroepen in de eigen 

buurt anderzijds. 
De partijleden en de wijkraadsleden kunnen 
deelnemen in de inspraakgroepen. Wanneer de 
fracties in de wijkraad nu hun adviezen for
muleren op basis van beraad met de partijle
den uit de buurt zal de betrokkenheid van de 
partijleden enorm toe kunnen nemen. 

De beschreven gedachten steunen op twee pij

lers: 
Ten eerste dienen -en dat kan alleen met be
hulp van de gemeenteraad - institutionele ka

ders te worden geschapen die participatie 

mogelijk maken. 
Ten tweede dienen de politieke partijen hun 
organisatie in belangrijke mate af te stemmen 
op de bevordering van het functioneren van 

de lokale democratie. 
Beide peilers kunnen de werking van de de
mocratie verbeteren, doordat de bevolking 
betrokken raakt bij de besluitvorming van voor 

NOTEN: 

1. Sociaal en Cultureel Rapport 197 4, Staats

uitgeverij 1975, blz. 194. 
2. Een recentelijk in de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal aangenomen motie over 
een onderzoek naar de rechten van de pa
tiënt van de VVD-er Dees is zo'n uitzonde

ring. 
3. Sociaal en Cultureel Rapport, 1974, blz. 

192 e.v. 

hen essentiële zaken, en doordat als gevolg 
van de aldus ontstane vergrote participatiebe
reidheid de basis van de politieke partijen zelf 
kan worden verbreed doordat haar leden ac

tiever worden. 

Besluit 

Aan de in dit artikel geponeerde discussiepun
ten kan door een partij als de VVD ook los 
van andere partijen inhoud worden gegeven. 
Niets belet een partijafdeling om zich per wijk 
op de gesuggereerde wijze te organiseren. 
Wel vrees ik dat de door gebrek aan toestro
mende informatie uit de buurt de gecreëerde 
structuur spoedig ten onder zal gaan. Dit be
hoeft overigens niet het geval te zijn. De be
treffende buurtgroep kan actief meedoen in ac
tiegroepen, wijkcomité's e.d. en er kan kontakt 
worden gezocht met bestaande belangen
groepen in de buurt. Een dergelijke activiteit 
is vermoedelijk alleen te consolideren indien 
de verwante fractie in de gemeenteraad de re

sultaten van dergelijke buurtgroepen van par
tijleden in politieke actie weet te vertolken. 

Dit artikel vraagt om een response uit de le
zerskring van "Liberaal Reveil". Hopelijk zal 
in liberale kring een discussie kunnen ontstaan 
over de participatie van de bevolking in de 
politieke democratie. 
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De positie van het raadslid 

mr. J. G. C. Wiebenga 

Het raadslid heeft het moeilijk. Deze konsta
tering is niet nieuw, integendeel. Niettemin 
blijft zij aktueel. Alweer ruim een jaar gele-
den vestigde de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten aller aandacht op het moeilijk funk
tioneren van de gemeenteraden, en op de na
venante positie van de leden daarvan, door 
het uitbrengen van het rapport ,.Een goede 
raad" (ook wel genoemd: het rapport van de 
Commissie-Merkx, naar de voorzitter van de 
commissie die het ontwerp van het rapport 

redigeerde) 1 ). 

In het begin van dit jaar kreeg genoemd rap
port een follow-up in de vorm van een wets

ontwerp van minister de Gaay Fortman van 
Binnenlandse Zaken, inhoudende een nieuwe 
vergoedingsregeling ten behoeve van de 
raadsleden 2). In het volgende wil ik deze bei
de stukken van enig kommentaar voorzien, 
waarbij ik mij met betrekking tot het rapport 
"Een goede raad" wil beperken tot de perso
nele omstandigheden van het raadslid (het 
rapport heeft een ruimere strekking, en behan
delt ook o.m. de positie van de raad als zo

danig). 

De opstappers 

Een raadslid moet er hard aan trekken. Het 
bijwonen van raadsvergaderingen is te verge
lijken met het bekende topje van de ijsberg. 
Het voorbereiden ervan, het bijwonen en voor
bereiden van vergaderingen van diverse com
missies, fraktievergaderingen, hoorzittingen, 
kontakten met individuele burgers en groepen, 
het aflopen van congressen en partij-politieke 
aktiviteiten, representatie, het schrijven van arti
kelen en redes, het hoort er allemaal bij. De 
commissie-Merkx citeerde in dat verband een 
raadslid, dat schreef: ,.een raadslid is net een 
circusartiest: af en toe mag hij in de piste om 
zijn kunsten te vertonen, maar het meeste 
werk vindt achter de schermen plaats." 

Het tijdsbeslag, zo rekende de commissie uit, 

wordt in kleine gemeenten geschat op gemid
deld rond dertig uur per maand, in middelgro
te gemeenten op circa vijftig uur per maand, 
oplopend tot in de zeer grote gemeenten 

vaak meer dan honderd uur per maand! Be-
houdens de begrotingsbehandeling wordt het 
aantal vergaderingen van raad, commissies, 
fraktie e.d. op circa vier tot acht avonden per 
maand geschat. Zit men in een kleine fraktie, 
waarin verdeling van taken minder kan ge
schieden, dan is de druk zwaarder. 
Veel raadsleden blijken een belangrijk deel 
van hun vrije tijd aan het raadslidmaatschap 
en aan alles wat daarbij komt, te besteden. 
Soms wordt zelfs een deel van de vakantie 
opgeofferd. Desondanks achten velen de ba

schikbare tijd niet toereikend ! 

Wie kan dat nog aan, als hij ook een normale 
broodwinning heeft? Het is te verwachten, 
dat een groot aantal raadsleden de vorige rit 
om deze reden niet heeft afgemaakt. De Com
missie-Merkx heeft ook hiernaar een onderzoek 

ingesteld. 
Nu is het vreemde, dat deze verwachting vol
gens de commissie niet uitkomt. Zij konklu
deert dat: ,.de oorzaak om een zetel ter be
schikking te stellen in verreweg de meeste 
gevallen geen verband houdt met het raadswerk 
zelf." Zij stelt namelijk vast, dat 67% van de 
geïnterviewde ex-raadsleden is opgestapt 
vanwege verhuizing, het aanvaarden van een 
onverenigbare funktie en om medische rede

nen. 
Er blijft dan 1 O% opstappers om politieke re
denen, en maar 23% vanwege de drukke 
werkzaamheden aan het raadslidmaatschap 
verbonden. Dat is dus op het eerste gezicht 

niet veel. 
Ik ben het echter met deze interpretatie niet 
helemaal eens. Om een reëel beeld te krijgen 
in dezen, moet mijns inziens een splitsing 
worden gemaakt in twee hoofdsoorten van 
motieven, om welke men is opgestapt. 
Namelijk: primo, de groep mensen, die onvrij
willig zijn opgestapt. Daaronder vallen dan 
zij, die zijn verhuisd, medisch ongeschikt zijn 
verklaard, en zij, die een onverenigbare funk
tie zijn gaan bekleden. Kortom, de eerderge

noemde 67%. 
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Secundo is dan de groep, die wel min of meer 
vrijwillig is opgestapt. Daaronder vallen dan de 



door de commissie genoemde motieven: druk
ke werkzaamheden, politieke redenen en ove
rige redenen (hieronder vallen onder meer fi
nanciële motieven). 

Neemt men nu deze categorie "vrijwillige op
stappers" apart, met uitsluiting van de "on
vrijwillige opstappers", dan blijkt, dat binnen 
deze categorie meer dan de helft is opge
stapt juist vanwege de drukke raadswerk
zaamheden. 
Dat is een somber gegeven. 

Nog twee opvallende gegevens zijn uit de bus 
gekomen bij het genoemde onderzoek, die 
tot overdenking stemmen. Dat is dan allereerst, 
dat in de leeftijdscategorie van 23 tot 34 jaar 
het hoogste percentage opstappers zit. En 
vervolgens, dat als je de ex-raadsleden per 
partij vergelijkt met het totaal aantal raads
zetels van die partij, dat de VVD percentage
gewijs het grootste aantal opstappers heeft. 
De WO zij waakzaam op dit gebied! 
In het algemeen bestaat het gevaar, zoals 
iemand het eens wat ongenuanceerd uitdruk
te, "dat je op den duur in de gemeenteraden 
alleen maar ambtenaren, huisvrouwen, werk
lozen en studenten overhoudt." 

Oplossingen 

De vraag waar het op aan komt is nu: wat is 
er aan te doen, om deze verontrustende ten
dens om te buigen? 
Het rapport van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten geeft voor het tijdspro
bleem in wezen geen fundamentele oplossin
gen. Het noemt onder meer de verantwoorde
lijkheid van de politieke partijen voor de se
lektie van kandidaten, waarbij met dit aspect 
uiteraard rekening kan worden gehouden, en 
het verschaffen van faciliteiten aan het raads
lid en zijn fraktie 3). 
In de memorie van toelichting bij zijn boven
genoemd wetsontwerp stelt minister de Gaay 
Fortman in dit stadium de suggesties van de 
VNG tot wijziging van de gemeentewet op dit 
vlak niet te moeten volgen: "De voorstellen 
van de commissie (se. de commissi>Merkx) 
raken een terrein waarop nog duidelijk ont
wikkelingen gaande zijn, zodat het ook niet ge
wenst lijkt deze thans vast te leggen en 
daardoor te belemmeren." Daarbij is hij ook 
van mening dat de huidige gemeentewet vol
doende ruimte laat aan de gemeentebesturen 
om de g::wenste verbeteringen te bereiken. 
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De behoefte daaraan zal per gemeente ver
schillen. En de wijze waarop aan die behoefte 
gestalte wordt gegeven al evenzeer. 
De gemeente moet het zelf oplossen. Toch be
vat het wetsontwerp in dat verband een wat 
cryptische formulering (art. 64 j lid 2): 
"Voordelen ten laste van de gemeente, anders 
dan in de vorm van vergoedingen en tege
moetkoming, genieten zij (i.c. de raadsleden) 
slechts voor zover de raad dit bij verordening 
bepaalt. De verordening behoeft de goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten ...... " Hierbij 
teken ik aan, dat de minister een nogal inge
wikkeld aandoend en nodeloos lijkend onder
scheid maakt tussen de mogelijkheid om aan 
frakties in de raad vergoedingen te verstrek
ken die niet bestemd zijn voor de individuele 
raadsleden, en de faciliteiten wel ten behoeve 
van individuele raadsleden waarop het ge
citeerde wetsartikel doelt. Het eerstgenoemde 
wordt inderdaad geheel vrijgelaten en valt niet 
onder dit wetsartikel. Merkwaardigerwijs 
echter, wil de minister faciliteiten voor de 
raadsleden individueel niet alleen binden aan 
een verordening, maar zelfs laten vallen onder 
preventief toezicht van Gedeputeerde Staten 
middels het goedkeuringsvereiste. De minis
ter definieert ook niet wat dan wel precies 
onder "voordelen, anders dan in de vorm van 
vergoedingen en tegemoetkoming" wordt ver
staan. 
Daardoor wordt het onderscheid met fraktie
onkosten erg wazig. 

De vergoedingsregeling 

Intussen heeft het rapport "Een goede raad" 
de meest konkrete voorstellen gedaan ten 
aanzien van de vergoeding voor raadsleden, 
en het is dan ook aan dat onderwerp, dat het 
w::tsontwerp hoofdzakelijk is gewijd. 
Er is een direkte relatie tussen de factor tijd 
en de financiële positie van de raadsleden. 
Niet alleen lijkt de stelling gerechtvaardigd, 
dat een raadslid, nu hij al een zo zware taak 
heeft, er niet nog eens geld moet bijleggen 
aan onkosten. 
Maar met name ook het aspect van de in
komensderving is hier van belang. Benut het 
raadslid-werknem<Jr arbeids~ijd voor zijn 
raadswerk, dan zal zijn werkgever hem immers 
in het algsmeen niet doorbGtalen (t.o.v. amb
tenaren geldt dit niet). Het raadslid - zelfstan
dige zal veelal ook inkomsten derven. Een 
huisvrouw-raadslid heeft vaak een hulp in 



de huishouding nodig en.zovoort. Hier komt nog 
bij, dat door het vele raadswerk, een maat
schappelijke carrière achterop kan raken. 
Het rapport "Een goede raad" neemt als uit
gangspunt, dat er geen financiële belemme
ringen mogen bestaan om raadslid te worden 
of te blijven, terwijl bovendien een zekere 
honorering voor geleverde prestaties moet 

worden ingecalculeerd. 
Zo er nog mensen zijn, die met name van het 
laatste aspekt - het honoreringselement -
baantjesjagerij vrezen, dan moet toch ook ge
wezen worden op het feit, dat nog altijd het 
aantal goede kandidaten niet overmatig groot 
is. Tegen een stimulerende werking van de ver
goedingsregeling bestaat mijns inziens dan 
ook geen enkel bezwaar. 

Nu het bijwonen van de raadsvergaderingen 
voor het raadslid slechts een deel van de 
tijd in beslag neemt die hij in totaal aan zijn 
raadslid besteed, leek het de Commissie
Merkx ook reëel om van het systeem van ver
goedingen voor het bijwonen van vergaderingen 
af te stappen. Daarvoor in de plaats stelde 
zij voor een vaste jaarlijkse vergoeding in te 
voeren, met daarnaast een tegemoetkoming 
in de kosten die het raadslid bij zijn raadswerk
zaamheden moet maken. De hoogte van de 
vergoeding koppelt zij aan de wethouders

wedde. 
Op grond van haar onderzoek stelt zij de ver
houding tussen deze beide op 1 :5, waarbij zij 
ervan uitgegaan is, dat in een gemeente van 
30.000 inwoners (waar het wethouderschap 
geacht wordt een volledige dagtaak te zijn) 
de wethouder vijf maal meer tijd aan zijn 
werkzaamheden besteedt dan het raadslid 
aan zijn raadswerk. Een afwijking van de 
hoogte van het vergoedingsbedrag door de 
raad is toegestaan, mits deze afwijking niet 
groter is dan 1 O% naar boven of beneden. 

Daarenboven komt dan nog de onkostentege
moetkoming, die apart wordt vastgesteld, met 
de bedoeling dat hij buiten het belastbare in
komen van het raadslid zal vallen. 
Dit laatste geldt terzake niet voor de vergoe
ding zelf, die immers als ratio heeft om in
komstenderving te compenseren! 

Tenslotte zegt de commissie, dat een deel 
van het vergoedingsbedrag toch moet kunnen 
worden uitgekeerd in de vorm van presentie

gelden. 
Deze voorstellen giet de Commissie-Merkx in 
een eenvoudige wijziging van artikel 60 van 

de gemeentewet: 
"De leden van de raad, geen wethouder zijn
de, genieten voor hun werkzaamheden en ter 
tegemoetkoming in de kosten welke zij daarbij 
moeten maken een vergoeding, vast te 
stellen door de raad naar bij algemene maatre
gel van bestuur te stellen regelen" (rapport 

blz. 135). 

Commentaar 

De eerste en meest fundamentele vraag die 
zich voordoet bij dit voorstel is deze: ver
dient een landelijke (min of meer) uniforme re
geling wel de voorkeur? Is het niet beter deze 
zaak aan de raden zelf over te laten, en hen 
hoogstens te adviseren? 
Het huidige artikel 60 kan dan zelfs wel ge

schrapt worden. 
Het antwoord op deze vraag hangt ervan af, 
hoe zwaar men de bovenstaande problematiek 
ziet. Ziet men deze (o.a. het grote verloop 
van raadsleden) als een landelijk probleem, 
dat uitgaat boven het "eigen" belang van de 
individuele gemeente, dan is een regeling bij 
wet en a.m.v.b. gerechtvaardigd. Ik deel dit 

standpunt. 
Het is dan ook verheugend dat de minister de 
principes van dit voorstel in zijn wetsontwerp 
heeft willen overnemen. 
Enige kritiek op dit wetsontwerp is echter ge-

rechtvaardigd. 

Ten eerste met betrekking tot de omvang 
van het geregelde. In twee haarscherpe artike
len in de Gemeentestem heeft wijlen mr. 
Helmstrijd daarop al gewezen 4). De minister 
wil n.l. niet alleen de vergoeding en onkosten 
van de leden van de raad regelen, ook de le
den van een commissie betrekt hij erbij. 
Daarenboven wil hij onder meer ook een apar
te regeling in de wet betreffende reis- en 
verblijfskosten van raads- en commissiele
den, ... "gemaakt in verband met reizen buiten 
het grondgebied van de gemeente ter uitvoe
ring van een besluit van het gemeentebe
stuur ... ". Ten aanzien van de vergoeding van 
commissieleden behoudt de minister zich ook 
het recht voor nadere regelen te stellen bij 
algemene maatregel van bestuur. 
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Het lijkt dat de minister zich met deze rege
ling meer nieuwe vragen doet oprijzen dan 

hij oplost. 
Zo vallen onder het begrip "commissie" zowel 
bijvoorbeeld een Rotterdamse deelgemeente-



raad als een verkeerseemmissie in Nergens
huizen. De vergoedingen van de voorzitters 
van deze beide organen Jopen cnvergelUk
baar uiteen. De minister poogt dit op te los
sen door een uitzonderingsbepaling in te 
voeren. 

Verwezen zU in dit verband ook naar het 

hierboven gestelde aangaande faciliteiten ten 
behoeve van het raadslid. Al met al is het te 
betreuren dat de minister zich zo perfektio
nistisch opstelt. Hij beknibbelt op de autono
mie van de gemeenten, die immers zelf re
gelend mogen optreden tenzU een hogere 
regeling bestaat, die hen dat verbiedt. 

Een tweede probleem betreft de gedachte 
van de minster, om een afwUking van 50% 
naar beneden van de hoogte van het bU alge
mene maatregel van bestuur vast te stellen 
vergoedingsbedrag toe te staan. Hij vindt een 
afwUking van 10%, zoals voorgesteld door 
de VNG te weinig ruimte aan de autonomie 
geven! 

Op zichzelf klinkt dit prachtig. Er zijn echter 
ook bezwaren aan verbonden. Ook in de nieu
we regeling stelt immers de raad zelf de hoog
te van het bedrag vast. In het verleden heb
ben bescheidenheid of politieke motieven wel 
geleid tot vaststelling van een lager bedrag 
dan verantwoord is. 

De minister bouwt de mogelijkheid dat dit 
gebeurt nu weer in! Ook in gemeenten met 
een slechte financiële positie blijft nu het 
risico bestaan, dat de raadsleden om die re
den zich verplicht voelen de vergoeding op 
het minimum vast te stellen! 

En dat, terwUI het juist de bedoeling van het 
wetsontwerp is de positie van de raadsleden 
drastisch te verbeteren. 

Naar mijn mening is het nu van tweeën één: 
of het vaststellen van een vergoeding wordt 
aan de raad zelf overgelaten, en niet cen
traal geregeld, of men wil wel een uniforme 
verbetering tot stand brengen. Maar doe dat 
dan goed. De nu gekozen lijn hinkt teveel op 
twee gedachten. 

Een derde probleem betreft het wegvallen van 
presentiegeld voor de wethouders. Hier staat 
vooralsnog geen weddeverhoging tegenover. 
Om onder meer dit probleem te bestuderen 
is door de minister een commissie inge-
steld o.l.v. oud-staatssekretaris van Stuy
venberg. Niettemin, de vraag had al opge-
lost moeten zun. 
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Een vierde vraag is, of het wel zo verstandig 
is het aan de raden over te laten, of een deel 
van het vergoedingsbedrag zal worden uit

gekeerd in de vorm van presentiegelden. Op 
dit punt stelt de minister zich - ongemoti
veerd! -achter het standpunt van de commis
sie-Merkx. Een andere redenering zou mUns 
inziens kunnen zun, dat de verantwoordeiUk
heid van het bijwonen van de vergaderingen 
in de eerste plaats ligt bij het raadslid zelf. 
Verzaakt hij zijn taak, dan zullen zijn fraktie 
en zijn partij hem wel aan zUn verantwoorde
lijkheid willen herinneren! Het weglaten van 
deze mogelijkheid zal de regels vereenvoudi
gen. 

Tenslotte is zeer belangrijk, dat de minister in 
de memorie van toelichting aankondigt, dat hij 
heeft besloten de SER advies te vragen om
trent de mogelUkheid de werkgevers te ver
plichten verlof te verlenen om de werkne-
mer in de gelegenheid te stellen de vergade
ringen van publiekrechtelUke lichamen bij te 
wonen en daaruit voortvloeiende werkzaam
heden te verrichten, zoals voor ambtenaren 
alreeds mogelijk is. Een dergelijke maatregel 
vormt een complement van de gekozen ver
goedingsregeling, en zal de positie van het 
raadslid-werknemer belangrUk verbeteren. 

Full-time raadsleden 

Al met al zullen de door de minister voorge
stelde verbetering van de •tergoeding en de 
verplichting tot verlening van verlof een ver
betering betekenen van de positie van het 
raadslid.Ook, zij het maar heel gedeelteiUk, 
voor zijn tijdsprobleem. Het raadslid-werkne
mer krijgt immers het recht vrijaf te nemen, 
het raadslid-huisvrouw kan gemakkelijker 
haar extra hulp bekostigen enzovoort. Het 
wetsontwerp beoogt ook niet het tijdsprobleem 
fundamenteel op te lossen. 
Toch wordt in de allergrootste gemeenten de 
vergoeding zo hoog (rond de f 17.000,- per 
jaar in totaal), dat het wellicht inderdaad voor 
sommigen mogelijk wordt om, naast enige 
andere inkomsten, te bestaan van deze ver
goeding. Het moet niet uitgesloten worden ge
acht, dat in die situatie enkele raadsleden 
zich voor een zeer groot deel van hun tijd met 
het raadswerk gaan bezighouden: zij worden 
,,full-profs". 

Deze fundamentele oplossing van het tijds
probleem pleegt veel stof te doen opwaaien. 



Ook van de zijde van da VVD-fraktie in de 
Tweede Kamer is hiertegen gewaarschuwd 
naar aanleiding van dat wetsontwerp. De 
heer Evenhuis stelde terzake, dat binding tus
sen het raadslidmaatschap en een eigen 
funktie of beroep elders in de samenwerking 

van onschatbare waarde is 5). 

Bij een uit full-time raadsleden bestaande 
raad zou een gevarieerde maatschappelijke 
inbreng niet meer mogelijk zijn. Daarnaast 
worden ook wel staatsrechtelijke bezwaren 
tegen het full-profschap aangevoerd. Gesteld 
wordt dan, dat het college van burgemeester 
en wethouders c.q. de burgemeester ingevolge 
de gemeentewet onder andere belast zijn 
met de voorbereiding en de uitvoering van de 
besluiten van de raad. Bij full-time opererende 
raadsleden is de kans groot, dat dezen zich als 
het ware als pseudo-wethouders gaan ge
dragen, en derhalve "oneigenlijk" funktioneren. 

Nu moet vooropgesteld worden, dat deze 
kwestie zich waarschijnlijk alleen in de aller
grootste gemeenten van ons land zal voor
doen. Toch doet de geladenheid van de dis
kussie op dit punt vreemd aan. Wij moeten 
ons realiseren, dat nu al vele raadsleden be
roepspolitici zijn, dan wel naast het raads
werk geen specifieke broodwinning hebben. 
Deze laatste groep bedraagt volgens de Com
missie-Merkx 16%. Het bezwaar dat in de 
raad dan geen gevarieerde maatschappelijke 
inbreng meer zal zijn, deel ik niet. Immers, 
dan zou hetzelfde gelden voor bijvoorbeeld 
de Tweede Kamer. Het lijkt mij eerder toe, 
dat ook de full-time politicus er wel degelijk 
voor zorgt velerlei maatschappelijke kontak

ten aan te houden. 
Sterker nog: een full-time politicus kan wellicht 
meer tijd besteden aan het onderhouden van 
diverse maatschappelijke kontakten, dan 
het raadslid, dat naast zijn werkkring avond 
aan avond raads- en commissievergaderin-

gen moet bijwonen. 

Ook het staatsrech!t}lijk bezwaar deel ik 
niet. Nergens staat in de g9meentewet of in 
de grondwGt dat het niGt geoorloofd is, zich 
als raadslid full-time met hot bestuur van een 
gemeente bezig te houden. Aan de andere 
kant zijn er wel enkele voordelen denkbaar. 
Het full-time raadslid kan zich geheel aan 
zijn taak wijden ("tor creative thinking you 

need loisure"). 
Hij kan dieper in de problemen duiken, heeft 

meer tijd voor kontakt met burgers enzovoort. 
Er is hier een parallel met de Tweede Kamer 
te denken: het is niet verboden, en als de 
vGrgoedingen hoger worden, wordt de kans 
ook groter, dat de leden hun maatschappelij

ke funktie opgeven. 

Verzet hiertegen staat gelijk aan het vechten 
tsgen windmolens. Het verschijnsel van raads
leden zonder beroep is immers al bestaand! 

f<onklusie 

De konklusie van dit verhaal zou op het eerste 
gezicht gematigd positief kunnen luiden. In 
grote lijnen heeft de minister de aanbevelin
gen van de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten overgenomen. Randkritiek is, dat hij 

daarbij veel te detaillistisch te werk is ge
gaan, ten detrimente van de eigen regelings
bevoegdheid van de gemeenten. Fundamente
ler blijft natuurlijk het tijdsprobleem, waarmee 
de financiële problematiek wel rechtstreeks in 
verband staat, maar dat door het oplossen 
van het laatste, zelf maar heel ten dele wordt 
opgelost. Het is te verwachten, dat er gelei
dolijk meet- raadsleden zullen komen zon-
der ander "beroep", en ik zie daarin geen na

delen. 

Hi2r zou het verhaal kunnen eindigen. Echter: 
het onlangs gepubliceerde concept-ontwerp 
van wet reorganisatie binnenlands bestuur 7) 
lijkt het bovenstaande in een geheel ander 

daglicht te stellen. 
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Dit concept-ontwerp houdt zich, zoals be-
kend, bezig met twee aspecten: een territoriale 
herindeling va11 onze provinciën; en een her
verkaveling van taken tussen de bestuurs-
lagen rijk, provincie en gemeente. Zonder 
in dit bestek hierop diep te kunnen ingaan, 
blijkt uit de tekst van het concept-ontwerp en 
het erbij gevoegde memorandum dat de re
gering een geringe decentralisatie van rijks
taken "compenseert" met een sterke ontneming 
van taken en bevoegdheden aan de gemeen
ten. Zo wordt aan de gemeente onttrokken 
onder andere een deel van de zorg voor de 
openbare gezondheid, de recreatie, de ruim
telijke ordening, de cultuur en zo meer 8)! 

De vraag doet zich hierbij dan voor: heeft 
het nog vvel veel zin met de ene hand de po
sitie van de raadsleden te verbeteren, waar 



de minister met de andere hand de gemeenten 
een zodanig aantal taken wil ontnemen? 

Vooralsnog ben ik geneigd te bepleiten, dat 
de behandeling van het wetsontwerp inzake 
de vergoedingsregeling gewoon wordt voort
gezet. En wel om twee redenen: 

ten eerste omdat het nog vele jaren zal duren, 
voordat de drastische bestuurlijke reorganisa-

NOTEN: 

1) .. Een goede raad", Blauwe reeks VNG, 
1974. 

2) Kamerstuk zitting 1974-1975, nr. 13238. 
3) Hierbij laat ik buiten beschouwing de aan

bevelingen die het rapport doet t.a.v. een 
andere werkwijze van de raad als geheel. 
Dit artikel betreft het raadslid als zoda
nig. 
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tie zal zijn geëffektueerd, en ten tweede, 
omdat ik betwijfel, gezien de nu al furieuze 
protesten uit de gemeentelijke kring, of het 
concept-ontwerp zoals het er nu ligt, onge
amendeerd de eindstreep zal halen. 
Indien dat wel het geval mocht blijken, dan 
kan alsnog te zijner tijd de gemeentewet op 
het punt van de vergoeding van raadsleden 
opnieuw worden aangepast. 

4) De Gemeentestem nr's 6340 en 6341, fe-
bruari/maart 1975. 

5) Provincie en Gemeente, mei 1975, blz. 4. 
6) .,Een goede raad", blz. 65. 

7) Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, juli 1975. 
8) idem, blz. 33. 



Gelijkwaardigheid en de Interim-nota 
Inkomensbeleid 

R. Braams 

Nu de zo lang verwachte Inkomensnota van 
deze regering is uitgekomen, lijkt het zinvol in 
dit blad enkele notities te wijden aan de uit
gangspunten. 
Dit temeer omdat in Liberaal Reveil van de hand 
van redacteur Th. Meys een aantal artikelen (1) 
is verschenen die over het onderwerp inko
mensverdeling handelden, terwijl schrijver de
zes een overzicht (2) gaf van gedachten en 
meningen over de begrippen gelijkheid en on

gelijkheid. 
De samenhang tussen deze artikelen moge 
blijken uit hetgeen in de nota onder .,Uitgangs
punten van het beleid" is geformuleerd. Omdat 
de eerste twee alineas uit dit hoofdstuk de 
hoofdgedachten weergeven waarop de nota is 
gebaseerd geef ik hier eerst de betreffende 

passage: 

Wat moet nu worden verstaan onder een 
aanvaardbare inkomensverdeling? 
Voor de regering is de fundamentele gelijk
waardigheid van alle mensen het centrale 
inkomenspolitieke uitgangspunt. Dat is 
iets anders dan een veronderstelde gelijk
heid van alle individuen. 
Mensen zijn niet allen gelijk, niet in hun 
kennen en kunnen, niet in hun beleving 
van het nut dat zij aan hun inkomen ontle
nen, niet in hun behoeften en niet in de 
inspanning en offers die zij zich getroosten. 
Een algehele gelijkheid van inkomens - als 
valse afspiegeling van een niet bestaande 
gelijkheid van mensen - is dan ook niet het 
doel dat de regering voor ogen staat. 
Alle mensen zijn wel gelijkwaardig. De er
kenning daarvan betekent voor de inko
mensverdeling dat er geen gronden zijn om 
op voorhand aan te nemen dat mensen 
een ongelijke waarde en daarmee 
een ongelijk inkomen zouden moeten heb
ben. De erkenning van gelijkwaardigheid 
als uitgangspunt vereist dat verschillen tus
sen mensen als zodanig moeten worden 
onderkend, willen zij tot aanvaardbare in-

komensverschillen kunnen leiden. 
Voor het arbeidsinkomen kan de vaststel
ling van een ongelijkheid van functieni
veaus en de erkenning daarvan voor de 
inkomensverdeling in principe geschieden 
met behulp van systemen van functiewaar
dering en op basis daarvan gevoerd maat
schappelijk overleg, zulks aangevuld met 
expliciete politieke waarde-oordelen, met 
name bij de vaststelling van het minimum

inkomen, 

Het komt mij voor dat in deze passage de recht
vaardiging voor de gehele nota wordt gege
ven. Daarom is een critische bespreking van 
juist deze passage, gezien ook in het licht van 
het gestelde in het artikel over de gelijkheid, 

van belang. 
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Het primaire uitgangspunt rust geheel op de 
stelling: .,Alle mensen zijn wèl gelijkwaardig". 
De vraag is wat deze zin voor betekenis kan 
hebben. Immers, zo zegt in feite de nota, als 
men deze stelling erkent, volgt daaruit .,dat er 
geen gronden aanwezig zijn om aan te nemen 
dat mensen een ongelijke waarde en daarmee 
een ongelijk inkomen zouden moeten heb

ben". 
Een volgende vraag is of bij erkenning van 
het eerste er inderdaad uit volgt wat in de 

nota wordt gesteld. 
Ik wil beginnen met te stellen dat de uitspraak 

mij sympathiek aandoet. 
Maar dat behoeft niet in te houden dat de uit
spraak juist is, of dat het betoog logisch is. 
In mijn eerder genoemde artikel heb ik er 
reeds op gewezen dat het begrip gelijkwaar
digheid geen goed gedefinieerde inhoud heeft. 
De filosoof Vos (3) merkt er over op dat in 
een samenleving waar men normen en waar
den hanteert juist daardoor de verschillen 
tussen mensen worden geaccentueerd. Zodra 
men tot een waardering wil komen van voor 
de samenleving relevante aspecten van ie
mands denken of handelen, zal er een prefe
rentie zijn voor mensen die beter of in meer
dere mate aan de norm voldoen. Het accent 
komt dan weer geheel op de ongelijkheid te 
liggen. De auteur stelt dat daarmee de ge
dachte aan de gelijkwaardigheid van mensen 
een fictie is geworden. 



Het blijkt niet eenvoudig een werkbare uitleg 
te geven aan het begrip gelijkwanrdigheid. 
Het woordenboek (Van Dalen) (4) geeft als 
betekenis "gelijk in waarde, maar in vorm, 
soort of hoedanigheid verschillend". Dat zou 
er op duiden dat er ondanks belangrijke ver
schillen iets is dat onveranderlijk in waarde 

is. Voor Christelijke theologen kan dat da ziel 

zijn. Voorzover mij bekend wordt daarvan geen 
nadere kwalificatie gegeven en is daaraan 
niets kwantitatiefs meetbaar. Uit deze beteke
nis van gelijkwaardigheid kan echter geen en
kele conclusie over de rechtvaardigheid van 
een inkomensverdeling worden getrokken. 

In een democratie hanteert men het begrip ge
lijkheid voor de wet en geeft daarmee een 
aspect aan waarin mensen gelijkwaardig zijn. 
Bijvoorbeeld bij verkiezingen heeft ieder 
1 stem, onafhankelijk van zijn waarde voor de 

samenleving. Voor de wet is ieder gelijk zo-

dat de rechter moet oordelen zonder aanzien 
des persoons. Uit deze interpretatie van het 

begrip kan echter niet volgen dat er geen reden 
voor verschillen in inkomens zou mogen zijn als 
die verschillen niet aannemelijk zijn gemaakt. 

Er is nog een andere interpretatie mogelijk, 
namelijk die zegt dat iemand ondanks 
gebreken of vermeende gebreken 
(bijvoorbeeld invaliditeit of een andere huids
kleur) niet mag worden achtergesteld of dat er 
niet tegen mag worden gediscrimineerd, omdat 
ondanks die echte of vermeende gebreken 

toch zijn waardigheid als mens intact is geble
ven. Maar dan betekent dit dat men in feite 
wil zeggen dat mensen ondanks hun duidelijke 
ongelijkheid recht hebben op een menswaardi

ge behandeling of benadering. Daaruit kan 
volgen dat iemand recht heeft op een redelijk 
basisinkomen maar niet dat er gedetailleerde 
uitspraken mogelijk zijn over de inkomens
verschillen. 

Wanneer men het begrip gelijkwaardigheid 
toepast op mensen zal men zich bewust moe
ten zijn van de vele waarden of kwaliteiten 
die men aan mensen kan toekennen. Een mens 
kan een waarde hebben als ouder of als lid van 
een gezin, hij kan waardevol zijn op geestelijk 
of cultureel gebied, hij kan een waarde heb

ben als medemens voor anderen in de samen
leving, hij kan ook een economische waarde 
hebben door zijn diensten aan anderen, of 
meer indirect, aan de samenleving als geheel. 
Er zijn vele waarden die in een mens potentieel 
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aanwezig zijn of worden geacht waardoor hij 
zich weet te verheffen boven het dier. De 
gelijkwaardigheid is dan in hoofdzaak een 
kwalitatief begrip, het enige kwantitatieve is 

dat het aantal waarden voor ieder mens poten
tieel gelijk wordt geacht. Maar in feite be
hoeven niet alle waarden van de één ook bij 

de andar aanwezig te zijn. Dat hieruit zou 

kunnen volgen dat verschillen tussen mensen 
als zodanig moeten worden onderkend, willen 
zij tot aanvaardbare inkomensverschillen kun
nen leiden, is mij niet duidelijk. 

Het lijkt erop dat de regering in de nota pri
mair uitgaat van de eis dat inkomens gelijk 
moeten zijn tenzij de reden voor verschillen 
kan worden aangetoond, en men zou dat dan 
ook nadrukkelijk als dogma of als politiek uit
gangspunt moeten stellen. Men kan dan for
muleren dat men onder gelijkwaardigheid ver

staat deze in beginsel gelijke potentiële eco
nomische waarde. 

Maar een dergelijk uitgangspunt als een be
wezen stelling poneren waarbij het bewijs zou 
volgen uit de bewering over de gelijkwaardig
heid van mensen is m.i. onjuist. Gaat men ech
ter uit van de hier genoemde politieke wens, 
dan kan worden gesteld, dat het feit dat men
sen verschillen in inkomen weten te bedingen 
erop duidt dat er ten aanzien van de econo
mische waarde verschillen zijn. Daaruit blijkt 
een ongelijkwaardigheid van mensen in econo
mische zin ! 

Men kan echter op gronden van menswaardig

heid en rechtvaardigheid, of alleen maar uit 
bezorgdheid over de spanningen die grote 

in het oog lopende verschillen veroorzaken, 
een beleid voeren om die verschillen te ver
kleinen. 
Dat kan de taak van een bestuur zijn, of dat 
kan een politiek doel zijn dat zinvol is en dat 
op practische gronden kan worden verdedigd. 
Van groot belang is het ook te weten wat 
men onder inkomen verstaat. 
In de nota wordt gesproken over het inkomen 
als geldelijke beloning van de arbeid. De 
beloning is blijkbaar een tegenprestatie die in 
het economische proces in relatie zal staan 
tot de geleverde prestatie, en met hetgeen 

weer anderen met die prestatie kunnen doen. 
Draagt iemand bij aan de productie van een 
gangbaar artikel dan zal de beloning, ook bij 
overigens gelijke prestatie, hoger kunnen zijn 
dan wanneer iemand in die tijd zeer onproduc
tief bezig is. Het is ieders goed recht om te 



trachten te bedingen dat in het laatste geval 
een gelijke beloning wordt uitgekeerd. Dat zal 
de bedrijfsleiding ertoe moeten dwingen de 
beschikbare arbeid doelmatiger te benutten. 
Maar niet ontkend kan worden dat in de be
loning voor een geleverde prestatie grote 
wisselingen kunnen optreden alleen al omdat 

de omstandigheden zeer verschillend kunnen 
zijn. Als iemand op het juiste moment een 
dienst weet aan te bieden waaraan grote be
hoefte is, zal dat in sterkere mate de hoogte 
van de beloning kunnen bepalen dan de gele
verde prastatie in absolute zin. 

Er is nog een betekenis die aan het begrip 
gelijkwaardigheid kan worden toegekend wan
neer men er iets uit af wil leiden over de 
hoogte van het inkomen. 
Men zou dan eerst moeten bepalen welke 
prestatie voor ieder mens mogelijk is. 
De werkelijk geleverde prestatie kan dan wor
den uitgedrukt in een percentage van de eer
der vastgelegde norm, die voor ieder verschil
lend kan zijn. 
Iemands waarde wordt nu uitgedrukt in dit 
percentage. Voor gelijke percentages kan een 
gelijk inkomen worden toegekend. Men is dan 
wel bezig aan de uitwerking van een utopie 
waarbij van de overheid een zo alles om
vattende kennis van ieders mogelijkheden 
wordt gevraagd dat er van privacy niet veel 
meer over zal zijn en een geweldig regerings
apparaat nodig zal blijken om de normen, die 
door leeftijd en verdere ontwikkeling voortdu
rend kunnen veranderen, steeds weer bij te 
stellen. Of er in een dergelijke maatschappij 
nog een prikkel over is om je verder te ont
wikkelen, is niet duidelijk. 

Geconcludeerd moet worden dat met de stel
ling "Alle mensen zijn gelijkwaardig" goen en
kele praktische conclusie kan worden bereikt. 
De uitgangspunten van de nota lijken hierdoor 
ondermijnd en daarmee komt dan de rest van 
de nota op losse schroeven te staan. 

De bewering in de nota dat de arbeidsinko
mens op basis van systemen van functiewaar
dering zouden moeten worden vastgesteld, 
lijkt zinvol, onafhankelijk van enige bewering 
over gelijkwaardigheid. In ieder geval zal de 

Kleuterleidster B (ongehuwd) 

Wetenschappelijk Hoofdambtenaar (ongeh.) 

Wetenschappelijk Hoofdambtenaar (gehuwd) 
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overheid er goed aan doen voor vele func
ties die zij te vergeven heeft deze functie
waardering ter hand te nemen. Het staat niet 
vast dat er in ons land een werkelijke onte
vredenheid bestaat over de inkomensverde
ling, het lijkt er soms op dat een probleem 
gezocht wordt bij een antwoord dat men al 
hGeft omdat het zo'n goede slogan is, maar de 
ontevredenheid die er wèl is, komt vaak voort 
uit het niet begrijpen van beloningsverschil
len die eertijds wel zinvol waren maar die nu 
niet meer functioneel zijn. De nota geeft daar
van als voorbeeld het te hoge inkomen van 
de jong benoemde hoogleraar. Dat is inmiddels 
gecorrigeerd. Een volgende verbetering kan 
zijn een nieuwe vaststelling van de aanvangs
salarissen van jonge academici in dienst van 
de overheid. 

In de nota wordt herhaalde malen gesproken 
over de verbetering die is doorgevoerd door 
deze regering ten aanzien van de salarissen 
van de kleuterleidsters. Nergens wordt echter 
duidelijk gemaakt op welke argumenten dit is 
geschiedt. Dat is een ernstige omissie. De re
gering heeft hier een kans gemist om duidelijk 
te maken waarom het gaat als ze spreekt 
over een vaststelling van ongelijkheid van 
functieniveaus en de gevolgen daarvan voor 
de inkomensverdeling. Ik wil dit toelichten met 
enkele getallen. 

In de memorie van toelichting bij de begroting 
voor onderwijs voor 1975 schreven de verant
woordelijke bewindslieden dat huns inziens er 
een te groot verschil was tussen de inkomens 
in het onderwijs, met name bij de kleuterleid
ster en bijvoorbeeld de wetenschappelijk hoofd
ambtenaar. In een tabel werden de bruto 
maandsalarissen per 1 april 1974 gegeven. 
Er werd aan toegevoegd dat de netto-verschil
len niet zo groot waren en ook de omvang van 
de taken niet gelijk was. In het bijgaande ta
belletje zijn de getallen uit de memorie van 
toelichting opgenomen tezamen met de ge
schatte netto maandinkomens. 
Wat de taakomvang betreft, kan worden ver
meld dat het de primaire opdracht is van de 
kleuterleidster om 800 uren onderwijs per jaar 
te verzorgen. Dat is per week 20 uur. Voegt 

Bruto 

1876 

4563 

4563 

pero. 

100% 

243% 

243% 

Netto 

1491 

2836 

2968 

perc. 

100% 

190% 

199% 



men daarbij per dag een uur voorbereiding of 
nazorg dan wordt de taak 1000 uur per jaar. 
Van de wetenschappelijk hoofdambtenaar 
wordt geëist dat hij 2000 uur per jaar werkt. 
Minimaal moet hij 700 uur besteden aan on
derwijs, maar meestal zal dit tengevolge van 
grote studentenaantallen of reorganisaties 
meer zijn. Stel dat hij dit tot 900 weet te be
perken. Daarnaast is zijn andere hoofdtaak 
het beoefenen van wetenschappelijk onder
zoek. Om daar een goede prestatie in te leve
ren zal hij er minimaal 1000 uur per jaar aan 
moeten wijden. Geeft hij die taak minder uren, 
dan zal het moeilijk zijn om de ontwikkelingen in 
het vak bij te houden en zoveel te presteren 
dat voor hem de promotie naar 'n hogere rang 
mogelijk blijft. De wet universitaire bestuurs
hervorming legt ook nog enig beslag op zijn 
tijd, zodat in de praktijk vaak de 2000 uur 
worden overschreden. Ook de kleuterleidster 
kan extra uren maken door veel contact met 
de ouders te onderhouden en te werken aan 
verbetering van haar onderwijs. Maar het is 
de vraag of dat in veel gevallen leidt tot een 
taak van meer dan 1000 uren. 

Volgens een recent gepubliceerd onderzoek 
(5) zou voor 80% van de kleuterleidsters de 
taak 34 uur per week niet overschrijden. 
Individueel zullen er tamelijk grote verschillen 
mogelijk zijn met een spreiding van wellicht 
1000-1600 uur met een gemiddelde van mis
schien 1300 uur per jaar. 
Vastgelegd in een taakomschrijving zijn deze 
1300 uren niet, zodat men kan vragen of 
voor de ene categorie onderwijskrachten de 
extra inzet wel beloond moet worden en voor 
de andere niet. Als men nu uitgaat van 1000 
uren voor de ongehuwde kleuterleidster en 
2000 werkuren voor een ongehuwde hoofdamb
tenares (om de leefomstandigheden vergelijk
baar te maken), dan zijn de netto uurlonen 
respectievelijk f 17,90 en f 17,00!! Gaat men 
uit van 1300 uren voor de kleuterleidster dan 
daalt haar netto uurloon tot f 13,76. Had de 

NOTEN: 

1) Th. A. J. Meys, Inkomensverdeling: een 
vervolgverhaal. Liberaal Reveil 15e jaar
gang, februari 1974, 20-24. Liberaal Re
veil 16e jaargang ,oktober 1974, 25-30. 

2) R. Braams, De gelijkheid als slogan of als 
politiek ideaal? Liberaal Reveil 16e jaar
gang, winter 1975, 23-32. 

3) H. Vos, Menselijke gelijkheid onder Voor
behoud, 1973, Uitgeverij Ambo, Bilthoven. 
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Minister deze getallen voor ogen toen hij 
stelde dat het verschil te groot is? Maar hoe 
zit het dan met het grote verschil in opleidings
niveau en het feit dat de kleuterleidster gaat 
verdienen als ze 20 jaar is, terwijl dat voor de 
afgestudeerde academicus meestal pas op 
zijn 25ste is? Als men verder nog in overwe
ging neemt dat het in 't geval van de kleuter
leidster met maximum-salaris vaak gaat om 
iemand die alleen staat (dat mag overigens 
best een compensatie opleveren) en bij de 
hoofdmedewerker om iemand die gehuwd is 
en bijvoorbeeld 2 schoolgaande of studerende 
kinderen heeft, dan komen de verhoudingen 
nog weer heel anders te liggen. Men zou dan 
het netto besteedbare bedrag per volwassene 
kunnen uitrekenen, of ook de kinderen in zulk 
een berekening betrekken. 

Maar dan gaat men zich afvragen hoe het mo
gelijk is dat men in dit land voor dergelijke 
netto uurlonen zich een zo lange opleiding wil 
getroosten en bereid is zo lang te werken. 
Het kon wel eens zijn dat met dit voorbeeld 
wordt aangetoond dat juist door verschillen in 
status, levensstijl, behoeften, vooruitzicht en 
motivering de overheid prestaties van hoog 
niveau op een koopje binnenhaalt en dat als 
men die verschillen wil laten verdwijnen er 
geen reden is om te verwachten dat een der
gelijke arbeidsprestatie voor die prijs nog le
verbaar blijft. 

Hoe het ook zij, de nota geeft een aantal in
teressante beschouwingen die kunnen bijdra
gen aan een bezinning op de inkomensproble
matiek en daarmee misschien tot een recht
vaardiger verdeling, wat dat dan ook moge 
zijn, maar het principiële uitgangspunt lijkt on
juist. Daarmee wordt de betekenis van de no
ta aanzienlijk minder dan de Regering wil doen 
voorkomen. De kans is zelfs aanwezig dat bij 
een verdere analyse van het probleem zal 
blijken dat de conclusies tegengesteld zullen 
zijn aan wat de politici beoogden toen zij de 
opdracht voor het opstellen van de nota gaven. 

4) Van Dale, Groot woordenboek der Neder
landse taal, 1970, Martinus Nijhoff, 's-Gra
venhage. 

5) Ten tijde van het drukklaar maken van dit 
artikel verschenen de eerste berichten 
over het op 11 september 1975 gepubli
ceerde rapport "Functies en taken van on
derwijsgevenden in kleuter-, lager- en 
buitengewoon onderwijs". 



De Federatie van Liberale Partijen 
in Europa en de coalitietheorie 

Drs. F. A. Wijsenbeek 

De Federatie 

Op het algemene congres van de VVD jl. 
maart te Breda gehouden, werd per acclama
tie door de partijleden toegestemd in aanslui
ting van de VVD bij de Federatie van Liberale 

Partijen in Europa. 

Wat wil dit zeggen? Is onze partij binnen de 
federatie nu niet meer dan wat een Kamer
centrale op het nationale vlak is en kunnen de 
nationale verkiezingen nog slechts vergeleken 
worden met een soort provinciale Staten-ver

kiezingen? 
Voorlopig is het zover nog niet. Om te begin
nen zegt het woord federatie al dat er voor de 
verschillende nationale partijen een grote mate 
van autonomie blijft bestaan, al was het al
leen maar omdat in enkele landen, zoals De
nemarken en Frankrijk, meerdere partijen of 
groeperingen willen toetreden. Bovendien zijn 
directe Europese verkiezingen, waar een li
berale eenheidslijst zou moeten optreden, 
voorlopig nog niet te verwachten, al heeft de 
Parijse topconferentie van december 1974 be
paald, dat men in 1978 die verkiezingen voor 

elkaar diende te hebben. 

De federatie is wel in het leven geroepen, 
omdat tot op heden de liberale contacten 
binnen de Gemeenschap op zeer ongestructu
reerde wijze plaatsvonden, deels uitsluitend 
door persoonlijke contacten, deels binnen de 
Liberale Internationale of via de liberale frac
tie in het Europese Parlement. Tot nu toe ont
brak er een basisorganisatie voor de poli
tieke standpuntbepaling van de fractie. De le
den van het Europese Parlement worden door 
hun nationale parlementen aangewezen. 
Eveneens juist, omdat men met het naderen 
van de directe verkiezingen behoefte gaat ge

voelen aan een gemeenschappelijk en geco
ordineerd programma lijkt nu de tijd gekomen, 
dat de liberale partijen hun gezamenlijke op-

jeetieven voor de Europese politiek vastleg

gen. 
Er wordt dit jaar door de Belgische eerste 
minister Tindemans, in overleg met regerin
gen, politieke partijen en belangenorganisa
ties, het synthese-rapport over de Europese 
Unie opgesteld, het zou onverantwoord zijn, 
wanneer daar geen gerichte liberale visie 
voor zou worden ingediend. 

In de statuten van de federatie neemt de li
berale groep in het Europese Parlement een 
bijzondere plaats in en is de organisatie van 
de federatie voor het grootste gedeelte ge
ënt op de institutionele structuur van de Euro

pese Gemeenschap. 
- zo is het aantal afgevaardigden per partij 

naar het congres van de federatie analoog 
aan de delegaties in het Europese Parle
ment (art. 21 ), (hiertegen zijn van verschil
lende zijden bezwaren aangetekend, omdat 
dit niet strookt met de sterkte van de na

tionale partijen); 
- zo zijn de talen, die van de Gemeenschap 

(art. 11); 
- er is een executief comité analoog aan de 

Europese Commissie (art. 12); 
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- de president en de leden van de liberale 
groep zijn q.q. lid van resp. Executieve en 

Congres (art. 12 en 21); 
- het Congres behandelt een jaarrapport van 

de liberale groep en heeft het recht aanbe
velingen voor de groep te maken (art. 24); 

- de liberale groep kan punten op de agen
da van de Executieve en het Congres doen 

opnemen (art. 25). 

Op deze wijze zal voor de liberalen een op 
gemeenschapsniveau adequate organisatie 
ontstaan waarmee wij de te voorziene directe 

verkiezingen kunnen ingaan. 

Directe verkiezingen voor het 
Europese Parlement 
In januari 1975 heeft het Europese Parlement 
met een overgrote meerderheid het project tot 

het houden van directe verkiezingen in alle 
negen lid-staten aangenomen. Overigens had 
men in 1965 ook al een dergelijk project voor 



de toen zes lid-staten, eveneens gebaseerd 
op art. 138 lid 3 van het Verdrag van Rome 
doen passeren. Het grote verschil tussen toen 
en nu is, dat men in 1965 nog met de Franse 
onwil te rekenen had en de ministerraad het 
eerste project nooit serieus in overweging 
genomen heeft, terwijl nu in feite de Fransen 
onder president Giscard, voorop lopen inzake 
do institutionele vernieuwingen en de Raad 
van Ministers ditmaal het project van het Euro
pese Parlement daadwerkelijk, zij het onder 
reserve van Groot-Brittannië en Denemarken 
in studie genomen heeft. Zelfs als deze ver- ' 
kiezingen niet op gezamenlijke supranationale 
basis georganiseerd worden, zullen zij wel ge
lijkvormig en op dezelfde datum in de lid
staten worden gehouden. Het is derhalve evi
dent, dat ook de grote internationale politieke 
stromingen, als socialisten, christen-democra
ten, en liberalen een gezamenlijke en gecoör
dineerde actie op touw dienen te zetten. Dit 
kan tevens tot gevolg hebben, dat in landen 
waar de liberalen ondervertegenwoordigd zijn 
een aanmerkelijke aanwas zou kunnen plaats
vinden. Ik noem in dit verband met name het 
Verenigd Koninkrijk, waar ondanks hE:t kies
stelsel nu reeds meer dan 18% van het elec
toraat liberaal stemt; Italië, waar nationaal ge
sproken de liberale partij in de verdrukking 
is geraakt tussen republikeinen en nationaal 
rechts, België idem in de taalstrijd of Frank
rijk, waar geen liberale partij als zodanig 
meer bestaat. Indien de liberalen erin slagen 
voor direkte verkiezingen als eenheid op te 
treden, zullen ze ook veel duidelijker een al
ternatieve grote Europese politieke stroming 
kunnen vormen dan thans het geval is. Het is 
daarom ook interessant de positie van de li
beralen in een aantal van de lidstaten en ge
zamenlijk in het Europese Parlement aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 
Alvorens daartoe over te gaan is echter 
eveneens van belang om te zien, welke de 
theoretische mogelijkheden zijn om als een
heid binnen de Europese machtsverhoudingen 
iets te bereiken. Aangezien men mag aanne
men, dat een meerderheid van liberalen of een 
andere groep alléén, praktisch is uitgesloten 
komt dit neer op een nader onderzoek van 
Europese coalitietheorieën. 

Coalitie-theorie 
In acht van onze negen nationale parlemen
ten is er geen partij met de absolute meer-
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derheid, noodzakelijkerwijze houdt dit even
eens in dat de nationale regeringen coalitie-
of minderheidsregeringen zijn. De enige uitzon
dering is het Verenigd Koninkrijk waar de La
bourregering over één stem meerderheid in 
het Lagerhuis beschikt. 

Op het Europese vlak is de toestand 'n weinig 
anders: de Raad vertegenwoordigt de natio
nale regeringen en beraadslaagt geheim, van 
een vaste coalitievorming valt niet te spreken. 
De Commissie is in principe een afspiegeling 
van de nationale verhoudingen en bera<'!d
slaagt evenmin in het openbaar. Slechts in 
het Parlement zou theoretisch van een coalitie
vorming gesproken kunnen worden, maar met 
uitzondering van het voorzitterschap zijn alle 
functies verdeeld volgens het afspiegelings
principe, over feitelijke kwesties wordt zeer 
zelden hoofdelijk gestemd en dan nog meestal 
of unaniem, àf met zeer grote meerderheid. 
Politieke tegenstellingen zijn in eerdere niet 
openbare stadia van parlementaire behande
ling uitgevochten. 

Volgens de theorie is een coalitie een ver
band van twee of meer politieke partijen ten 
einde een maximum van hun politieke verlan
gens te verwezenlijken. Minimaal is voor de 
verwezenlijking van deze verlangens een meer
derheid van de stemmen in het desbetreffende 
orgaan vereist, maar tevens zoals bijvoorbeeld 
Riker het stelt in zijn "Theory of Politica! 
Coalitions" 1) zal men de coalitie trachten zo 
min mogelijk boven die meerderheid te laten 
uitgaan, en uit zo min mogelijk partijen te la
ten bestaan. Beide voorwaarden zijn logisch 
voortvloeiende uit de politieke praktijk. Met hoe 
meer partijen men een coalitie aangaat, hoe 
moeilijker onderhandelingen over programma 
en postenverdeling en regeringsmaatregelen 
worden. Hoe groter de meerderheid hoe min
der hecht een coalitie kan worden. Er zijn 
meer mogelijkheden tot conflict, naarmate de 
meerderheid ruimer wordt, men hoeft zich 
minder krampachtig rond de regering te scha
ren tegen een even sterke coalitie en het 
spectrum van politieke meningen wordt wij-
der. Zoals in verscheidene van de coalities 

binnen de Gemeenschap gebleken is, mag een 
meerderheid ook weer niet te krap zijn. Een 
coalitie, die van één man afhangt zoals b.v. 
de Deense sociaal-democraten enkele jaren 
geleden hun meerderheid verloren, omdat een 
van hun leden geen benzine meer in zijn auto 
had, is te gevaarlijk. 



Uitgaande van het theoretische gegeven dat 
iedere partij er naar streeft een minimaal win· 
nende coalitie met zo min mogelijk partners 
te bereiken, zullen in de volgende hoofdstuk· 
ken de huidige coalities en coalitiemogelijk· 
heden in Europa aan een nader onderzoek 
worden onderworpen. Bewust is hier de theo
rie van coalitievorming tot de allersimpelste 
vorm teruggebracht, het is niet de bedoeling 
een theoretisch model op te bouwen, slechts 
om te zien in hoeverre er praktisch strategi
sche consequenties te trekken zijn op grond 
van een in de diverse landen en op het Euro
pees niveau toegepast theoretisch uitgangs

punt. 

Situatie in het 
Europese Parlement 

In het Europese Parlement herkent men het 
grondpatroon van de West-Europese democra· 
tie: twee grote blokken, socialisten en 
christen-democraten, en een derde kleinere 
partij, vaak in staat het evenwicht tussen de 
twee groteren te bewaren, in principe de libe· 
rale partij. Het Europese Parlement is op dit 
ogenblik politiek als volgt onderverdeeld: 

socialisten 
christen-democraten 
liberalen 
conservatieven 

DEP (Gaullisten, 
Fianna Fail, Glistrup's 
partij v/d vooruitgang) 

communisten 
onafhankelen 

67 (9 nationaliteiten) 
51 (7 nationaliteiten) 
25 (8 nationaliteiten) 
17 (16 Britten + 1 
Deen Soc. Dem.) 

17 (3 nationaliteiten, 
12 Fransen, 5 leren, 
1 Deen) 
15 (5 nationaliteiten) 
6 (3 MSI, 2 FDF/ 

RW, 1 Scat. nat.) 

198 

MSI = Movimento Sociale ltaliano = neo 
fascisten 

FDF = Front des Francophones = Brusselse 
taalpartij 

RW = Rassemblement Walion = Waalse 
taalpartij 

Wanneer men de conservatieven die in de 
praktijk met de christen-democraten samen-

werken rekent tot een aan de christen-demo
craten zeer nauw verbonden groep, komt men 
inderdaad tot de volgende theoretische con
structie: Twee vrijwel gelijke multinationale 
blokken, die geen van beiden op zichzelf de 
meerderheid hebben, een kleinere midden
groep en twee extreme groepen, te weten 
de Gaullisten rechts en de communisten links. 
Telt men bij beide blokken de dichtsbijzijnde 
extremen op: socialisten + communisten = 
67 + 15 = 82. Christen-democraten + conser
vatieven + DEP = 68+17=85. Geen van 
beiden een minimaal winnende coalitie. 
Evenmin vormen socialisten + liberalen = 67 
+ 25 = 92, of christen-democraten + conserva
tieven + liberalen = 68+25=93 een meerder. 
heid, met andere woorden een uitgesproken 
patsituatie. 
Tenzij men opnieuw beide vleugelpartijen in 
het spel betrekt. Maar ook in die situatie is 
het duidelijk dat de liberalen op de wip zitten: 
(socialisten + communisten) + liberalen = 
82 + 25 = 107, (christen-democraten + conser
vatieven) + DEP + liberalen = 85 + 25 = 110. 

Wel blijkt dat in de ene situatie drie coalitie· 
oartners, in de andere vier vereist zijn. Dit 
strookt met de werkelijkheid en met de theo
rie. De laatste maal dat een dergelijke groeps~ 
gebonden stemming in het Europese Parlement 
heeft plaatsgevonden, was maart 1975 voor de 
presidentsverkiezingen, waar van de oorspron
kelijke vijf kandidaten er uiteindelijk twee 
overbleven, die precies die hierboven geschet
ste situatie weergeven, een kandidaat van 
socialisten en communisten gezamenlijk en 'n 
kandidaat van de christen-democraten + con
servatieven + DEP. De fundamentele discus
sie in de liberale groep • die uiteindelijk voor 
de socialist stemde • hield daadwerkelijk naast 
de overwegingen van programmatische aard 
ook rekening met coalitievorming op zich, 
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dus het aantal partijen waarmee men samen
ging en mogelijkheden een meer langdurige 
coalitie op te bouwen in tal van praktische 
factuele situaties. Ook in de lid-staten doen 
zich een aantal soortgelijke situaties voor. 

De politieke verhoudingen in 
een aantal van de lidstaten 

Deze schets beperkt zich vanwege de be· 
schikbare ruimte tot België, Frankrijk, Duits
land, het Verenigde Koninkrijk en ons eigen 



land. In de conclusies worden ook de overige 
lid-staten betrokken. 

België 

In België wordt het stereotype Europese pa
troon, dat wil zeggen christen-democraten -

socialisten - liberalen, doorkruist door de taal
strijd, zoals ook de coalitievorming hierdoor 
sterk beïnvloed wordt. Ter doorvoering van 
oplossingen van de "communautaire" politiek 
heeft de regering een versterkte meerder
heid in het parlement nodig. Derhalve tracht 
de huidige minimaal winnende coalitie van 
christen-democraten - PVV/PLP (liberalen) en 
RW haar meerderheid nog uit te breiden, wel 
blijkt dat voor normale regeringsvorming de 
liberalen met een van de grote groepen plus 
een randpartij de doorslag gegeven hebben 
voor een centrum-rechts regering, terwijl in 

de vorige regeringsperiode nog tevens met so
cialisten werd samengewerkt. 

Christen-democraten 
Socialisten 
Liberalen 
vu 
FDF/RW 
PLDP 
Communisten 

Duitsland 

Kamer Senaat 

72 66 
59 50 
30 27 
22 16 
21 (9+12) 18(7+11) 
3 3 
4 

211 181 

In het bijzonder door de in Duitsland gelden
de 5% kiesdrempel voor de Bondsdagverkie-
zingen ziet men hier het zuiverste voorbeeld 
van het Europese politieke patroon een 
socialistische partij zonder afsplitsingen met 
een duidelijke linkse vleugel, maar overwe-
gend sociaal-democratisch, een conservatieve 
christen-democratische partij en een permanent 

Het is geenszins in tegenspraak met de theo
rie dat de liberalen nu reeds aangekondigd 
hebben na de verkiezingen van het volgend 

jaar voor de derde maal met de SPD in zee te 
willen gaan. Gezien alle uitslagen van de tus
sentijds gehouden landdagverkiezingen kan 
de CDU/CSU wel weer winnen, maar niet de 
absolute meerderheid behalen. Daarnaast is 
van de SPD uit gezien een matigende in
vloed van de FDP slechts heilzaam om de par
tij uit al te radicaal vaarwater te houden. 
Voor de "dritte im Bunde" de FDP is een 
keuze voor de socialisten alleszins verklaar
baar, afgezien van het probleem dat in chris
ten-democratische partijen q.q. eerder vleugel
vorming plaatsvindt, is het een voor 'n liberale 
partij natuurlijke keuze omdat met socialisten 
meer overeenstemming bestaat over individu
ele vrijheid, verantwoordelijkheid en ontwik
kelingsmogelijkheden dan met 'n meer hierar
chisch ingestelde christelijke partij. Op het eco
nomische vlak zijn de verschillen misschien 
groter, maar is het juist daarom in de huidige 
conjunctuur waar economische problematiek 
in de regeringspolitiek zo op de voorgrond 
staat noodzakelijker zich in een regeringscoa
litie te bevinden. Tenslotte is ook het moderne 
liberalisme geheel overtuigd van de verzor
gingstaak van de staat ten opzichte van de 
sociaal zwakkere individu zolang dit een aan
vullende en geen primaire overheidsfunctie 
is, niet dat de christelijke partijen hiertegen 
zouden zijn maar zij hebben hiervoor een to
taal verschillende philosophische achtergrond 
dan liberalen en/of socialisten. 

Bundestag: SPD 
CDU 
csu 

FDP 

177 
48 

230 

225 
41 

bemiddelende rol voor de liberalen. Omdat er Frankrijk 
maar drie "spelers" aan de coalitievorming 
meedoen is bovendien de theorie van de 
vorming van de minimaal winnende coalitie 
het duidelijkst herkenbaar. Slechts eenmaal 
is er een coalitie-regering geweest die niet 
bestond uit een grote partij plus de liberalen, 
te weten de grote coalitie, omdat toen de 
liberalen tussentijds de coalitie met de CDU 
opgezegd hadden. 
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Zoals natuurlijk in principe in elk systeem, 
wordt de Franse politieke situatie sterk beïn
vloed door het kiesstelsel. Voor een coalitie
theoretische benadering is er een extra inte

ressante bijkomstigheid dat de coalitievorming 
door het kiesstelsel in de hand wordt gewerkt 
en in principe al voor de verkiezingen plaats
vindt. 



De stemconsignes voor de tweede verkiezings
ronde geven al duidelijk aan wie met wie wil 
of gaat samenwerken. Ondanks het feit dat 
de Franse partijen sinds het optreden van het 
gaullisme over het algemeen als .,sui generis" 
worden gekenschetst, vallen er zeer goed ver
gelijkingen te trekken en is zonder meer staande 
te houden dat er een links-, rechts- en midden
blok is. Sinds het .. programme commun" tus
sen de Communisten en de Socialisten ter 
linkerzijde, sinds het bestaan van de Vijfde 
Republiek tussen Gaullisten en Républicains 
lndépendants ter rechterzijde. De Réforma
teurs en de Union Centristen in het midden 
zijn deels ontstaan uit groeperingen die te 
klein waren om volgens de reglementen van 
de Assemblée alleen te opereren, als bijvoor
beeld de resten van de MRP onder Lecanuet 
of de sociaal-democraten, deels uit een tra
ditionele middenpositie als de radicalen van 
Servan-Schreiber 2) of de Centristen. Een 
duidelijke liberale positie is zeer moeilijk vast 
te leggen, gedachtig het gezegde van de pre
sident van de republiek Giscard d'Estaing 
,.nous sommes tous des Libéraux" bevinden 
de vertegenwoordigers die aanspraak maken 
op het liberale etiket zich zowel links, rechts 
als midden. Omdat de radicalen, de sociaal
democraten en de MRP (kath.) die zich onder de 
Réformateurs bevinden in geen geval mee 
wilden doen met het gemeenschappelijk pro
gramma van links, maar wel met rechts wilden 
samenwerken en RI en UDR samen geen 
meerderheid hebben is de enige mogelijke 
winnende coalitie de huidige. Het feit dat de-
ze wanneer men de cijfers van de Assemblée 
bekijkt meer dan minimaal is, valt te verkla-
ren uit de laatste directe presidentsverkie
zingen waar in de tweede ronde de verdeling 
links-rechts, Mitterrand-Giscard, 49,9% tegen 
50,1% was, waarna alle niet-linkse partijen 
zich verenigd hebben in de regering van Chi
rac (UDR). 

Assemblée Nationale 

UDR (Gaullisten) 
Socialisten 
Communisten 
Républicains lndépendants 
Réformateurs 
Centristes 
Non-lnscrits 

183 
102 
73 
55 
34 
30 
13 

490 
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Het Verenigd Koninkrijk 

De ,.minimaalste" meerderheid in de Gemeen
schap bezit zonder twijfel de Britse regering, 
318 op de 635, maar zij is dan ook geen coalitie 
maar inherent aan het Engelse parlementaire 
en electorale systeem, slechts gevormd door 
één partij, in dit geval de Labour Party. Voor 
de verkiezingen en gedurende de vorige re
geringsperiode waar Labour een minder
heidsregering vormde is nog wel gesproken 
en getheoretiseerd over coalities en wijzi
ging van het kiesstelsel, maar misschien juist 
omdat de liberalen tegen de 19% van de 
stemmen behaalden en slechts 2% van de 
zetels in het Lagerhuis bezetten lopen de 
twee grote partijen niet erg warm voor derge
lijke projecten. 
Overigens draaiden de grotendeels acade
mische discussies over coalitievorming in de 
Britse politiek wel rond de liberalen, die daar
over duidelijk in een dilemma verkeerden. De 
partijleiding en de liberale parlementsleden 
neigden meer naar de conservatieven, ten 
koste van wie men de grootste winst behaal
de, terwijl een groot deel van de wat radi
calere partijleden slechts over combinatie 
met Labour wilden spreken. 

House of Commons 

Labour 318 
Conservatives 277 
Liberals 13 
Scot. Nat. 11 
Ulster Union 10 
Welsh Nat. 3 
lndependants 2 
Speaker 

635 

Nederland 

Het Nederlandse parlement geniet de wat 
twijfelachtige eer Europees recordhouder te 
zijn wat betreft het aantal vertegenwoordigde 
politieke partijen. Duidelijk is deze situatie 
veroorzaakt door het meest evenredige ver
tegenwoordigingssysteem ter wereld, 2/3% 
van de stemmen in het gehele land is reeds 
voldoende voor een zetel. 
Toch is het Europese grondpatroon, afgezien 
van de folkloristische splitsing in diverse par
tijen op religieuze grondslag, zeer duidelijk 



aanwezig. Mochten de pogingen tot een CDA 
te komen toch nog succes hebben dan zal 
de toestand zelfs al bijna normaal genoemd 

kunnen worden. Al gedurende vele jaren zijn 
vertegenwoordigers van KVP, ARP en CHU 
samen in de Christen-democratische fractie 
in het Europese Parlement. Een feit is ook dat 

zeven van de acht grootste partijen tot in heel 
Europa vertegenwoordigde stromingen be
horen. 

Tweede Kamer 

PvdA (socialisten) 
KVP (christen-democraten) 
WO (liberalen) 
ARP (christen-democraten) 
CHU (christen-democraten) 
PPR (prog. christenen) 
CPN (communisten) 

43 
27 
22 
14 

DS'70 (sociaal-democraten) 
0'66 (gem. progr.) 
BP (boerenpartij) 
SGP (behoudend prot.-chr.) 
GPV (behoudend prot.-chr.) 
PSP (links socialisten) 
RKPN (behoudend katholiek) 

7 
7 
7 
6 
6 
3 
3 
2 
2 

150 

Van de vijftien partijen behoren er acht tot de 
vleugels van het politieke spectrum. Het is 
dan ook volkomen duidelijk dat ook in de 
toekomst zoals in de rest van Europa, socia
listen, christen-democraten en liberalen de 

belangrijkste componenten in de coalitievor
ming zullen zijn. Ook de huidige regerings
coalitie (PvdA + 0'66 + PPR) + (KVP + 
ARP) kan als socialisten + christen-democra
ten worden omschreven. 

In alle naoorlogse coalities zijn de christen
democratische partijen trouwens vertegen
woordigd geweest en men kan dan ook wel 
stellen dat zij een centraal element in de Ne
derlandse regeringsvorming zijn. Hierin schuilt 
tevens het probleem, dat niet zoals in Duits
land de christen-democratische partijen van dui

delijk behoudende signatuur zijn, maar eerder 
als in België en datzelfde geldt voor Italië een 
doorsnee van het hele politieke krachtenveld 
waarin nu weer eens 'n sterkere tendens naar 
rechts, dan weer naar links heerst. Het valt ech
ter te voorzien dat op den duur nu naar uit alle 
verkiezingen blijkt dat de deconfessionalisering 
voortschrijdt er in de nieuwe christen-demo-

cratische eenheidspartij alleen het trouwste 
kerkvolk overblijft. Zoals nu reeds in de prak
tijk blijkt in partijen als SGP, GPV en RKPN 

is dit niet het meest vooruitstrevende deel der 
natie, terwijl een als christelijk vooruitstreven
de partij begonnen PPR al heel snel het con
fessionele karakter verliest en zich omvormt 
tot een links socialistische partij. 
Deze ontwikkeling zou er dan toe kunnen lei
den dat er een situatie ontstaat die beter aan
sluit bij de overige landen in de Gemeen
schap te weten links - socialisten, midden -
liberalen, rechts - christen-democraten. 
Wat betreft het vormen van minimaal winnende 
coalities, zouden dan meer de voor de libe
ralen geëigende positie ingenomen kunnen 
worden van matigende samenwerking met so
cialisten, terwijl de partij nu tegen wil en 
dank in de conservatieve hoek gedrukt wordt. 

In ieder geval is in de huidige constellatie enig 
alternatief op de regering van socialisten en 
christen-democraten uitgesloten omdat er 
geen andere mogelijkheden tot het vormen 
van minimaal winnende coalities zijn of het 
aantal partners zou te groot worden. Een 
ieder die de Nederlandse politiek niet van na
bij kent zou kunnen opmerken, dat er een 
meer dan winnende coalitie is en dat men of 
de ARP of de twee kleinere partijen 0'66 en 
PPR niet had hoeven op te nemen. Zonder de 
AR zou de KVP geen deel aan de coalitie ge
nomen hebben, terwijl de PvdA reeds voor 
de verkiezingen een verbond gevormd had met 
PPR en 0'66 als alternatieve regering tegen 
de christelijke-liberale coalitie en teneinde 
enigszins de ook door hen gepreekte duidelijk
heid gestand te doen niet anders meer 
kon, dan de progressieve combinatie, die ook 
als zodanig in verscheidene provincies en 
gemeenten opgetreden was, als één en ondeel
baar te handhaven. Voor de volgende ver
kiezingen zal dit, ook gezien de teruggang van 
0'66, wel niet meer zo gehandhaafd blijven. 

Conclusies 

De situatie van de liberale partijen in de 

lid-staten van de Gemeenschap is mede 

bezien tegen de theoretische mogelijkheden 
van coalitievorming zelden vergelijkbaar. 
Deze conclusie kan men óf als negatief 
óf als gemeenplaats betitelen, toch is het 
bijzonder belangrijk als men beseft, dat de 
partijen desondanks besloten hebben in een fe
deratie te gaan samenwerken en zelfs een ge-



meenschappelijke politiek te gaan voeren, 
althans op het Europese vlak. 

In ieder geval valt er met enige stelligheid 
vanuit te gaan dat er een algemene tendens 
binnen de Gemeenschap valt waar te nemen 
zo mogelUk minimaal winnende coalities aan 
te gaan. Dit is het duideiUke geval in Duits
land, het geldt ook voor Ierland en Luxem
burg en in sommige gevallen in het Euro-
pese Parlement ...... Er zijn drie winnende 
coalities die iets meer dan minimaal zijn, 
nationale verhoudingen maken echter dat men 
niet met minder toe zou kunnen. België, 
Frankrijk, Nederland en ook Denemarken 
en Italië hebben een minderheidsregering 
maar in deze landen is er een parlementaire 
steun die een meerderheid kan opbrengen of 
wordt er gezocht naar een nieuwe formule 
voor een minimaal winnende coalitie die uit 
nationaal politiek historische redenen nog niet 
direkt en zonder meer tot stand kan komen. 
In Groot-Brittannië is één partU meerderheids
regering, maar zelfs daar wordt getheoreti
seerd over het vormen van coalities 3). De 
theorie in de zuiverste vorm " iedere politie-
ke partij streeft naar een minimaal winnende 
coalitie met zo min mogelijk andere partUen" 
blijkt binnen de Europese Gemeenschap in 
essentie juist te zijn, zeker zolang er slechts 
over een streven gesproken wordt. 
Daarnaast kan zonder meer gesteld worden 
dat in de context van de Federatie van Libe
rale PartUen binnen een Verenigd Europa met 
direkte algemene verkiezingen voor het Euro
pese Parlement de theorie een tactisch ge
geven is. De Federatie van Liberale PartUen 
in Europa gezien het feit dat in Europa als ge
heel geen absolute meerderheid voor één 
groepering te verkrUgen is, dient te streven 
naar een minimaal winnende coalitie. In de 
Gemeenschap als geheel komen alleen de twee 

NOTEN: 

1) William H. Riker: The Theory of Politica! 
Coalitions, Vale University, Press, New 
Haven, Conn. 1962. 
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grote blokken christen-democraten en socialis
ten daarvoor in aanmerking. 
Met uitzondering van het door het kiesstelsel 
atypische Verenigd KoninkrUk slagen deze 
blokken met de hun meest verwante vleu
gelpartUen er nergens in de meerderheid te 
behalen en dienen dus coalitie aan te gaan 
met één van de ideologische verschillende 
blokken. Voor "minimaal winnende coalities" 
ligt één van de grote blokken + liberalen 
het meest voor de hand. De drie zonder meer 
minimaal winnende coalities in de lid-staten 
en die in het Europese Parlement zUn allen 
met socialisten en drie van de vier tussen so
cialisten en liberalen, in België en FrankrUk 
is er een coalitie centrum-rechts, waar de 
liberalen deel van uitmaken. In Nederland 
is er een "grosse Koalition" en liberalen in 
de oppositie. In Denemarken kan er een ten
dentie geconstateerd worden naar toenadering 
tussen socialisten en liberalen, in Italië werken 
christen-democraten en socialisten in zekere 
zin samen maar vormen daar desondanks 
geen "grote coalitie". 

Zo bezien zUn er naast een aantal ideologische 
argumenten zoals bUvoorbeeld genoemd on
der de beschrijvingen van Duitsland en 
Nederland, ook empirische en getalsmatige 
redenen voor een combinatie socialisten en 
liberalen. Het zou in tegenspraak met de the
orie zelf zun. wanneer de federatie deze doel
stelling als zodanig tot principe zou verheffen 
en zich uitsluitend aan de socialisten wil 
binden. 

Wel lUkt het zowel in de Nederlandse als ook 
in de Europese ontwikkelingen een zekerder 
weg naar liberale mederegeringsverantwoor
delijkheid en dus verwezenlijking van onze 
doelstellingen. 

2) Er zijn ook links-radicalen die zich bU het 
programme-commun hebben aangesloten. 

3) Zie The Economist van 31 mei en 2 augus
tus 1975. 



HELMUT SCHELSKV: 

"Die Arbeit tun die anderen: 
Klassenkampf und Priesterherrschaft 
der lntellektuellen" *) 
Boekbespreking door G. H. Scholten. 

Het ontstaan en de groei van een links-radi
caal ,.neo-conformisme" is in Nederland niet 
onopgemerkt gebleven. Daarbij hebben een 
aantal auteurs gewezen op de rol van echte 
en would-be intellectuelen, in het bijzonder 
academici, journalisten en afgestudeerden van 
sociale academies. Het is velen opgevallen 
dat het nieuwe geloof vooral lieden uit con
fessionele milieus lijkt aan te trekken en dat 
het met name aan de confessionele onderwijs
instellingen welig tiert. De Groningse socio
loog Ellemers schreef hierover een belang
wekkende beschouwing, waarin hij eveneens 
voorbeelden geeft van de snelheid waarmede 
de bekering van oud tot nieuw conformisme 
kan plaats vinden (in het april-nummer van 
het Hollands Maandblad). Zijn Rotterdamse 
collega Van Doorn vestigde vorig jaar (in het 
oktober-novembernummer van Beleid en 
Maatschappij) de aandacht op de verschui
ving van de werkgelegenheid van de primaire 
naar de tertiaire sector, waarbij met name het 
onderwijs een snelle groei doormaakte en op 
de explosieve expansie van de ,.quartaire" 
sector van het maatschappelijk opbouwwerk. 
De term ,.nieuwe vrijgestelden" kwam in 
zwang. Recente ruzies en rellen rond benoe
mingen illustreren dat het de nieuwe radica
len niet uitsluitend te doen is om een belange
loos verkondigen van de nieuwe heilsleer, 
maar dat die heilsleer ook misbruikt wordt ten 
behoeve van een nog nauwelijks gemaskeerd 
op het persoonlijk en eigen groepsbelang ge
richt machtsstreven van de verkondigers. 

Heirnut Schelsky, hoogleeraar in de rechts
sociologie aan de universiteit van Münster, 

• Westdeutscher Verlag, Opladen 1975, 376 
blz. 
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signaleert soortgelijke verschijnselen in 
Duitsland. HU tracht hiervoor een sociologische 
verklaring te geven. In Die Arbeit tun die 
anderen wijst hij op het ontstaan van een 
nieuwe .. priesterklasse" van vooral in het on
derwijs, de journalistiek, en het maatschappe
lijk- en vormingswerk werkzame .. Heils- und 
Sinnvermittler", die er niet zonder succes 
naar streeft tot een nieuwe heersende en uit
buitende klasse teworden. De belangrijkste 
beheersingsinstrumenten van deze klasse zijn 
het onderwijs en de communicatiemedia. Een 
gepopulariseerde sociologie wordt als kern 
van de legitimerende ideologie misbruikt en 
verwordt daarmede tot een nieuwe theologie. 
Terwijl de liberale rechtsstaat er in slaagde de 
politieke heerschappij en de oude priester
heerschappij ten bate van de individuele vrij
heid te bedwingen en de welvaartsstaat de 
economische machthebbers beteugelde, zijn wij 
er nog niet in geslaagd ons effectief tegen 
deze nieuwe bedreiging van de vrijheid te 
beschermen. Schelsky ziet de toekomst dan 
ook somber in. Er vindt zijns insziens een nieu
we klassenstrijd plaats tussen de wereldlijke 
(produktieve-) klasse en de geestelijke (in
tellectuele-) klasse waarbij de na de middel
eeuwen zo moeizaam verworven individuele 
vrijheid ten onder dreigt te gaan. 

Het is onmogelijk dit veel omvattende en 
hoogst controversiële boek in kort bestek 
recht te doen. Het zij van harte ter critische 
lezing aanbevolen en het is te hopen dat het 
in het Nederlands wordt vertaald. De schrijver 
biedt zowel een scherpzinnige macro-sociolo
gische analyse op een hoog abstractieniveau 
(waarbij hij onder meer gebruikt maakt van 
inzichten van Marx, Weber, Sorel en Veblen) 
als een aantal illustraties aan de hand van he
dendaagse schrijvers en ontwikkelingen. De
ze hebben voornamelijk betrekking op Duits
land, maar ook Amerikaanse en Nederlandse 
illustraties worden gebruikt. Zo komt zelfs de 
benoeming van bisschop Simonis en het ver-



zet daartegen ter sprake. Schelsky, die zelf 
het een en ander van de "nieuwe priesters" 
en hun aanhangers te verduren heeft gehad, 
waarbij hem onder meer een niet geheel 
brandschoon verleden ten tijde van het Hitlar
regime (hij werd in 1912 geboren, studeerde 
in het vooroorlogse Duitsland en diende tij
dens de oorlog in het Duitse leger) voor de 
voeten werd geworpen, polemiseert in dit boek 
scherp en heftig en af en toe niet zonder 
enige demagogie. Vooral de schrijver Hein
rich Böll, "kardinaal en martelaar", moet het 
daarbij ontgelden. 

Wetenschappelijk kan men met brede histo
risch-sociologische beschouwingen, slechts ge
ïllustreerd door losse voorbeelden, niet best 
uit de voeten. Men kan die voorbeelden an
ders interpreteren of door andere vervangen. 
Case-studies bewijzen op zichzelf op zijn best 
niet meer dan de case zelf. Evenals de 
(neo-)Marxistische beschouwingen over de 
.,oude" klassenstrijd, laboreren de Schelsky
aanse over de nieuwe aan een gebrek aan 
controleerbaarheid. Er wordt onvoldoende 
nauwkeurig aangegeven wat men onder klas
senstrijd verstaat, wie tot de verschillende 
klassen behoren, over welke machtsmiddelen 
de verschillende klassen beschikken en in hoe
verre zij ook inderdaad als eenheden optre
den. Cijfermateriaal wordt in dit boek vrijwel 
nimmer gegeven. 
Het is natuurlijk waar dat de heel- en half in
tellectuele "Heils- und Sinnvermittler" uit
eindelijk door de producenten van materiële 
goederen onderhouden worden en dat zij hun 
eigen belangen nastreven. Maar Schelsky 
zelf verklaart hun nieuwe machtspositie uit een 
sterk toegenomen maatschappelijke behoefte 
aan informatie over en verklaring, oriëntatie 
en troost in een gecompliceerde en snel ver
anderende samenleving. Dat betekent dat zij 
in beginsel evenzeer een nuttige functie ver
vullen als de goederenproducenten. Schelsky 
lijkt met zichzelf in tegenspraak als hij de 
opkomst van deze klasse enerzijds verklaart 
uit maatschappelijke behoeften en anderzijds 
suggereert dat deze uitsluitend parasiteert. 
Hij houdt er daarbij mijns inziens bovendien 
onvoldoende rekening mee dat de "nieuwe 
priesters" geen homogene groep vormen. 
Sommige intellectuelen identificeren zich met 
links-radicale stromingen, anderen zijn in 
dienst van grote ondernemingen of de CIA. 
En er zijn er ook nog altijd die er in slagen 
los van groeps- of klassebelangen en zonder 
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ideologische oogkleppen naar eer en geweten 
te onderzoeken en te publiceren. 

De opkomst van het na-oorlogse radicale ver
zet tegen de welvaartsstaat en de democratise
ringsbeweging in Duitsland, zowel als in een 
aantal andere landen, wordt door Schelsky 
op zijn minst eenzijdig belicht. 
Het is wel een machtsstrijd ten behoeve van 
de "nieuwe clerus", maar tegelijkertijd ook 
een authentieke uiting van een verlangen naar 
meer individuele vrijheid, menselijkheid en 
zelfs persoonlijke verantwoordelijkheid. De 
toegenomen aandacht voor "marginale groe
pen" en "emancipatorische bewegingen" be
rust wel degelijk mede op een toegenomen 
aandacht voor het lot van individuele leden van 
de betrokken groepen. Deze heeft in 'n aantal 
gevallen ook zeker geleid tot verbeteringen 
in de levensomstandigheden en tot meer in
dividuele vrijheid voor de betrokkenen. 

Minder voor bestrijding vatbaar lijken mij 
Schelsky's beschouwingen over de gevaren 
van een gepopulariseerde sociologie ge
hanteerd als een universeel maatschappelijk 
richtinggevend geloof. Niet alleen is de so
ciologie een vorm van betweterij (Gouds
blom), maar als iedere wetenschap gaat deze 
uit van een monodisciplinaire en dus beperkte 
wetenschappelijke optiek. Die optiek is ge
richt op sociale processen en structuren, op 
rollen, sociale groepen en categoriën. Voor
zover de sociologie een empirische weten
schap wil zijn werkt deze vooral met de hulp 
van statistische regelmatigheden die de indivi
duele afwijkingen onverlet laten en deze ook 
geen recht kunnen doen. De meeste sociologen 
erkennen grif dat ieder mens een eigen biolo
gische erfenis meedraagt en het product is 
van unieke levenservaringen. Maar de socio
logie richt richt zich juist op niet-individuele 
factoren en de sociale aspecten van het men
selijk gedrag. De toegepaste sociologie en 
verwante disciplines concentreren zich op de 
mogelijkheden die sociale factoren te beïn
vloeden. Dat is heel juist en nuttig, zolang 
dit aan het menselijk welbevinden bijdraagt, 
men de beperkingen van deze benadering 
blijft inzien en beseft dat deze benadering het 
individu evenzeer onrecht doet als het door 
sociologen zo dikwijls bespotte beeld van de 
"homo economicus" waarvan veel economen 
plachten uit te gaan. Maar Schelsky heeft 
groot gelijk wanneer hij signaleert dat het 
uiterst gevaarlijk is de wetenschappelijk zin-



volle sociologische optiek gepopulariseerd te 
verabsoluteren. 

Dan redeneert men de individuele vrijheid en 
de persoonlijke verantwoordelijkheid weg en 
maakt men het onmogelijk zich nog teweer te 
stellen tegen allerlei drogredenen waarmede 
in wezen inhumaan gedrag wordt goedge
praat. In die zin is er inderdaad een treffende 
overeenkomst tussen het misbruik dat van 
de Christelijke heilsboodschap gemaakt werd 
om gruwelijkheden op aarde goed te praten of 
zelfs aan te bevelen en het misbruik van de 
sociologie om hedendaagse aantasting van 
de menselijke vrijheden en de democratische 
rechten, geweldadigheden, leugen en bedrog 
te vergoelijken of zelfs aan te bevelen. De 
aan sommige universitaire instellingen geëiste 
zuiverheid in de socialistscha leer en de ver
volging van ketters die deze in twijfel trek
ken, vertoont veel gelijkenis met het optreden 
van de inquisitie. In het tijdschrift .. Weten
schap en democratie" worden regelmatig 
Nederlandse voorbeelden van deze eigentijdse 
geloofsijver gesignaleerd. 

Schelsky besteedt terecht veel aandacht aan 
de gevaren van de communicatie- en onderwijs
explosies indien de media en het onderwijs 
in handen van de .,nieuwe priesters" vallen. 
Terecht keert hij zich tegen centrale beheer
sing van de media en van het onderwijs maar 
wijst hij er ook op dat het streven naar autono
mie voor afzonderlijke instellingen ook mis
bruikt wordt om .,priesterheerschappij" ter 
plaatse te kunnen vestigen. Het boek biedt 
daarom veel stof tot overdenken voor allen 
die zich met het beleid van onze bewinds
lieden bij onderwijs, wetenschappen en c.r.m. 
bezig houden. 

In de strijd om de geestelijke vrijheid zouden 
liberalen voorop moeten lopen. Zij laten he
laas nog wel eens een steekje vallen en zijn 
er in Nederland nog niet in geslaagd een over
tuigende eigen belaidsvisie te ontwikkelen. 

Daartoe biedt het boek van Schelsky zowel 
een aansporing als belangrijke aanknopings
punten. 



Voorwoord 

Een uitspraak van mr. W. J. Geertsema op het 
congres van de JOVD, dat op 1 en 2 november 
van het vorig jaar in Ellecom werd gehou-
den, heeft veler aandacht getrokken. Er wordt 
in een buiten liberale kring nogal over gedis
cussieerd, waarbij opvalt, dat weinigen weten 
wat de oud-voorzitter van de Tweede Kamer
fractie van de VVD nu precies heeft gezegd. 
Het kwam ons daarom nuttig voor de uitge
werkte tekst in dit nummer van Liberaal Re-
veil op te nemen. Tot goed begrip diene, dat 
de toespraak van de heer Geertsema een ant
woord was op een inleiding van prof. mr. J. 
Wessel over Liberalisme en partijvorming op 
liberale grondslag. Ook deze inleiding druk-
ken wij daarom in extenso af. 

Wie er nu eigenlijk gelukkig is met het con
cept-ontwerp van wet op de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur, is moeilijk vast 
te stellen. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten in elk geval niet. Haar voorzitter, 
de liberale burgemeester van Arnhem drs. J. 
A. F. Roeien, zet zijn bezwaren uiteen. Wij ho
pen in een volgend nummer een provinciale 
bestuurder aan het woord te kunen laten. 

Op de bijzondere vergadering van de Partij
raad van de WD over het onderwijs betoogde 
het Tweede Kamerlid, mevrouw drs. N. J. Gin-

jaar-Maas, onder meer dat een liberale Con
tourennota eigenlijk een contradictio in ter
minis zou zijn. 
Dr. N. L. Dodde is het daar niet mee eens. Hij 
pleit - overigens niet in een polemiek met het 
Kamerlid - voor een doordacht pogen een 
greep op de toekomst te krijgen, al is het 
alleen maar om een onterechte vrijblijvende 
tevredenheid over de bestaande gang en stand 
van zaken tegen te gaan. 

Het Tweede Kamerlid, drs. D. J. D. Dees stelt 
vast, dat in de Structuurnota Gezondheidszorg 
van de staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiêne de patiênt de grote afwezige 
is. Onder de titel "De positie van de patiênt 
in de gezondheidszorg" wijdt hij er een be
schouwing aan met onder de voorzichtige 
conclusies ook deze: Een Staatscommissie 
zou, in verband met de noodzaak van een mul
tidisciplinaire benadering, nuttig werk kunnen 

verrichten. 

Redactielid Hoefnagels komt naar aanleiding 
van het rapport-Tindemans en met in het 
achterhoofd het deelcongres van de WD over 
het buitenlandse beleid tot een onorthodoxe 
bespiegeling over het liberalisme en de Euro
pese samenwerking. 



Onorthodoxe bespiegeling over 
het Europa van Tindemans 

H. A. M. Hoefnagels 

De hoogste vorm van 
hoop is overwonnen 
vertwijfeling- Bernanos 

Al in 1972 stelden de negen regeringsleiders, 
die de Europese Gemeenschap rijk is, zich wat 
zij noemden een belangrijk doel: nog in dit 
decennium het geheel van de onderlinge be
trekkingen der lid-staten om te zetten in 
een Europese Unie. Dat leek inderdaad nogal 
wat. Unie heeft immers veel weg van een
heid. En de Europese Eenheid wordt sinds 
het Haagse congres van 1948 met hoofdletters 
geschreven. Zij heeft zich de status verworven 
van een Deugd, waaraan iedere politicus eer 
betoont, al blijft de zonde het, eilacie!, goed 
doen. Als dan opeens de bazen der negen zon
dige naties zich voornemen binnen acht jaar 
deugdzaam te worden, is het begrijpelijk dat 
de hogepriesters van pers, radio en t.v . .,hosa
na" roepen. Te meer als er voor de bekering 
van de bekendste zondaar ook een rationele 
verklaring beschikbaar lijkt. Frankrijk zou tot 
het inzicht zijn gekomen, dat het zich tegen het 
steeds sterker wordende Duitsland beter te 
weer kon stellen met een beroep op de Euro
pese moraal dan op de eigen macht. 

Maar men kon het besluit van de regerings
leiders ook anders lezen. 

In 1974 schonken de heren aan Leo Tindemans, 
de Belg in hun midden, de schone taak nu 
maar eens een rapport over die Europese 
Unie te schrijven; anders gebeurde er niets. 
Een goede gedachte. De premier der Vla
mingen, Walen en Brusselaars kon immers 
worden geacht ervaring te hebben met het 
dooreen lopen van ethnische tegenstellingen 
en de in onze landstreken gebruikelijker po
litieke controverses. Een ervaring overigens, 
die hem voorbeschikte tot een pragmatische 
werkwijze .. Want hoe heftig Belgen zich re
torisch tegenover elkaar plegen op te stellen, 
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na passend verloop van tijd zetten zij zich 
aan één tafel (meestal in een uitmuntende 
eetgelegenheid) teneinde met veronachtza
ming van alle retoriek praktische compromis
sen te sluiten. Van lindemans - ofschoon Euro
pees idealist - kon dus worden verwacht, dat 
hij liever iets haalbaars dan iets moois op 
papier zou werpen. 

En zo bleek in januari 1976, dat men het be
sluit van 1972 ook anders lezen kon. 

De sympathieke Belg begon zijn taak met het 
bezoeken van de Europese hoofdsteden. Ve-
le ideeën gewerden hem. De Nederlandse rege
ring was zo vriendelijk de commissie Spieren
burg *) in te stellen om een opbouwend ant
woord op de vragen van de taalverwante re
visor voor te bereiden. Die commissie stelde 
eerst vast, dat de Europese landen op de 
economische moeilijkheden reageerden met 
nationale maatregelen; het hemd is nader dan 
de rok, nietwaar. De Europese Gemeenschap 
dreigde daardoor uiteen te vallen. Om het 
bereikte te beveiligen moest er dus wel voor
uitgang worden geboekt. Het beeld is van de 
eerste voorzitter der Europese Commissie prof. 
Hallstein: De Gemeenschap is als een fiets; 
als zij niet vooruit gaat, valt ze om. Maar wel
ke pedaalslag was mogelijk? 
Wat de politieke eenwording betreft, was er 
niet veel eer te behalen. Dies viel de commissie 
terug op een al eerder door de regeringslei
ders genomen principebesluit: er zou een 
Economische en Monetaire Unie (EMU) ko
men. 
Zich herinnerend hoe de Economische Ge
meenschap tot stand was gebracht (een kloek 
stuk deelintegratie als einddoel met gefixeerde 
doch verre datum, overzichtelijke stappen 
erheen) werkte zij een dergelijk plan voor 
de EMU uit. 

Maar in Londen hoorde lindemans heel andere 
geluiden over diezelfde EMU: Engeland wist 
er niet voor klaar te zijn. 

Zo werd het voor de Belg een ware Odyssee. 
Van de cycloop van het nog altijd machtige 



Gaullisme langs de sirenen van het federa
lisme tussen de Scylla van de parlementaire 
bevoegdheden zonder directe verkiezingen en 
de Charybdis van zulke Europese verkiezingen 
zonder bevoegdheden voor het parlement naar 
lthaka. Maar toen hij daar aankwam doorboor
de hij de indringers in het paleis niet reso-
luut met zijn pijlen; hij zette zich beduusd bij 
de pakken neer. Als er, zo wordt gefluisterd, 
niet een diplomatieke Telemachos was ge
weest, die in Bonn wat institutionele ideeën had 
opgedaan, zat hij er wellicht nog. 

Hoe was het ook al weer? Het geheel van de 
onderlinge betrekkingen der lid-staten om
zetten in een Europese Unie. 

Het geheel? Nu ja, niet de bilaterale be
trekkingen. En evenmin de multilaterale, die 
ook andere landen omvatten, zoals de NAVO 
en de Raad van Europa. Dus eigenlijk alleen 
de relaties van de Negen als Negen. Dat 
maakt de probleemstelling al heel wat over
zichtelijker, want het begrip Negen wordt juist 
door die relaties gedefinieerd: Wat er is om
zetten in een Europese Unie. Geen uitbreiding 
met nieuwe leden, geen verbreding tot nieuwe 
terreinen. 

Maar wat is er en wat kan daaraan worden 
omgezet? Tindemans vond dit: 

In de eerste plaats is er natuurlijk de Econo
mische Gemeenschap. Welnu, de Europese 
Commissie zou weer zo kunnen gaan funktio
neren als altijd al de bedoeling was, de Raad 
van Ministers met meerderheid van gewogen 
stemmen beslissen. Een EMU kan daaraan 
worden toegevoegd en als Engeland niet klaar 
is, mag het best even in de wachtkamer blij
ven. 

Dan is er de Europese Politieke Samenwer
ging, ofwel het overleg van de ministeries van 
buitenlandse zaken over de mogelijkheden 
van een gezamenlijk optreden naar buiten. Er 
zouden enkele terreinen kunnen worden af
gebakend, waarop zij het over gezamenlijk 
optreden eens moéten worden. Zij het dat dit 
voorschrift slechts zou gelden voor het hoog
ste niveau (waarover straks). Voor de Neder
landse diplomatie niettemin een griezelige 
gedachte. Juist het feit, dat eens worden niet 
was voorgeschreven, maakte het haar immers 
mogelijk nog enige invloed binnen de Negen 
uit te oefenen ten gunste van lsrael. Ander-
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zijds zou het voordelig kunnen zijn, als 
Frankrijk zich niet apart meer kon opstellen 
in de betrekkingen met de VS. 

Tenslotte is er het overleg van de regerings
leiders. Dat kan in zijn periodiciteit worden 
geformaliseerd - zoals De Gaulle al wilde 
blijkens het beruchte plan-Fouchet. 
Maar in deze Europese Raad zouden meerder
heidsbesluiten gebruikelijk moeten worden, 
als het om zaken van de Gemeenschap 
gaat. Dat klinkt mooier dan het is, want als 
de regeringsleiders vergaderen als Raad van de 
Gemeenschap schrijft het Verdrag van Rome 
deze besluitvorming al voor. Het haalt slechts 
de angel uit het plan-Fouchet, dat met dit 
verdrag regelrecht strijdig was. Bovendien: 
wat is "gebruikelijk"? Als complement van de
ze Europese Raad, die zowel de zaken van de 
Gemeenschap als van de Politieke Samenwer
king zou bestrijken (zie vorige alinea), kan 
het Europese Parlement iets worden opge
waardeerd. 

Wat er is, wordt zoiets opgepoetst, en dat wordt 
dan genoemd de Europese Unie. En aangezien 
"noemen" kan worden vertaald met "verbaal 
omzetten", kan worden gezegd dat Tindemans 
zijn opdracht van ieder zweem van retoriek 
heeft ontdaan en haar zo heeft gelezen: 

Nog in dit decennium het geheel van de be
staande betrekkingen tussen de lid-staten op
poetsen en verbaal omzetten in een Europese 
Unie. 

Tel uit je winst. 

En toch ... 

Hoewel er in het Rapport over de Europese 
Unie van Tindemans dus geen ontwerp voor 
zo'n Unie wordt geschetst, de oude fiets 
slechts wat wordt gemoffeld en diplomaten 
bij de "close reading" (die de overeenkomst 
vormt tussen hun traditionele beroep en de 
moderne letterkunde) nog fouten in dat moffel
werk ontwaren ... 

Hoewel er in het bijzonder weinig te juichen 
valt voor de Europese federalisten, wier ide
aal zo wonderbaarlijk overeenkomt met het 
belang van de kleine lid-staten dat de grotere 
niet onderling de dienst mogen kunnen uitma-



ken (maar wie behalve de federasten en hun 
Amerikaanse supporters had nu eigenlijk 
echt gedacht, dat de samenwerking van de 
meest geconsolideerde naties ter wereld 
haar beslag zou krijgen in de vorm, die 200 
jaar geleden Engelands losgeslagen Ameri
kaanse koloniën kozen?) ... 

Hoewel het rapport-lindemans al met al een 
wanhopig stuk is ... 

moeten we er toch maar "ja" tegen zeggen. 

Om dat aannemelijk te kunnen maken moet ik 
U vragen afstand te nemen van de tekst én 
van de wordingsgeschiedenis. Be langrijker 
dan het stuk zelf is de functie die het kan 
vervullen. Het kan helpen de verdere af
braak tegen te gaan van het na de oorlog in 
het westen tot "conventional wisdom" ge
worden wereldbeeld, dat terugging op de uni
versalistische filosofie van de Verlichting en 
waarmee liberalen best konden leven. 

Dat is niet mis en verdient enige toelichting. 

Atlantisch Handvest, Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, dekolonisatie 
(en zouden de nieuwe landen niet vanzelfspre
kend democratieën worden?), Verenigde Na
ties. Zo begon het toch? Het is niet aardig de 
Amerikanen achteraf te verwijten, dat zij ons 
naief in die richting drongen. Hun land mag 
niet altijd voldoen aan de eigen idealen, het 
is om der wille van die in Europa geboren 
idealen gesticht en het mocht, na ons van het 
tegendeel te hebben bevrijd, best opgewekt 
proberen de vanzelfsprekende waarheden 
van de Onafhankelijkheidsverklaring overal in
gang te doen vinden. De CIA bestond nog niet. 

Wel de KGB. Dat er een worm zat in de blo
zende appel van Lake Success wist men ook 
in Washington wel. De Sowjet-Unie met haar 
vetorecht vond geheel andere dingen vanzelf
sprekend. Maar goed, zij had ongelijk en dat 
zou wel blijken. Het duurde niet lang voor 
Amerika in de gaten kreeg, dat het wel wat 
naief was alleen op de waarheid te vertrou
wen. George Kennan schreef zijn pleidooi 
voor "containment" van de Russische ex
pansiedrang. Ik zie nu af van de hysterie, die 
ook een gevolg was van de desillusie. Ken
nan heeft Joe MacCarthy allerminst bedoeld. 
Het ging erom dat deel van de wereld, waar 
men de waarheden van de Verlichting inder-
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daad vanzelf vond spreken, te organiseren -
ook militair, tegen aggressieve andersdenken
den. In de overtuiging dat de meeste landen 
(jong en oud) aan de kant van de vrijheid zou
den staan, als hun het tegendeel niet werd op
gelegd. Binnen die organisatie zou Europa (het 
vrije deel dan) doen wat het kon. De internati
onale rechtsorde van de VN bleef het einddoel. 

Er waren ook toen in Europa lieden, die het 
anders zagen. Er waren Fransen, die de over
heersende Amerikaanse invloed (coca-cola
cultuur) afwezen en zich keerden tegen de 
verdeling van Europa door de Grote Twee 
(Jalta). Er waren socialisten, die niet wilden 
kiezen tussen kapitalisme en communisme 
en voor ons werelddeel een derde weg aan
bevalen. Beide groepen gebruikten het hys
terische, althans angstige element in de At
lantische politiek als afschrikwekkend voor
beeld en telden het ideaal niet. 

De discussie spitste zich toe op Duitsland. 
Adenauer - gesteund door de liberalen -
wilde de Bondsrepubliek aan het Westen bin
den door haar te doen opgaan in een Europe
se federatie. Let wel: dat ideaal was voor hem 
een middel. De SPD pleitte daarentegen voor 
een herenigd, neutraal en socialistisch Duits
land. Ook voor haar was de buitenlandse po
litiek een afgeleide van haar maatschappijvi
sie. Het heeft lang geduurd voor de SPD 
zich aansloot bij de Westeuropese sociaal
democraten (de meerderheid), die in hun af
keer van Stalins "socialisme" zich dichter bij 
het verlichte kapitalisme opstelden. 
En toen de SPD om ging, was dat voor som
mige voorlieden nog een kwestie van tactiek 
meer dan van overtuiging. De Westduitse 
bourgeoisie met haar trauma's van nederlaag 
en inflatie zou de partij nooit aan de macht 
laten, als zij zich niet voor de NAVO uitsprak. 
Maar eenmaal aan de macht zou zij door her
stel van de relaties met Oost-Europa en het 
oplossen van de blokken in ons werelddeel 
toch weer gaan werken aan de hereniging. De 
Ostpolitik is een omweg, maar toch een weg 
naar een neutraal, socialistisch Duitsland. 

Dat is niet ongevaarlijk. 
Intussen zijn de sociaal-democratische partijen 
en de rest van West-Europa immers ook niet 
meer zo vast in de leer. 
Na Stalins dood en onder invloed van de 
ontspanning zijn vooral jongeren, die de oor
log en het idealisme erna niet hebben mee-



gemaakt, toegejuicht door ouderen die hun 
linkser socialisme slechts noodgedwongen 
onder stoelen en banken hadden gestoken en 
zich nu gaarne hun jeugd herinneren, bezig het 
compromis met het verlichte kapitalisme te 

ondergraven. 
Samenwerking met communistische partijen, 
die de dictatuur van het proletariaat uit haar 
woordenboek schrappen en zich uitspreken 
tegen de Goelag Archipel (niet het boek, maar 
de werkelijkheid), wordt hier en daar al ge
woon gevonden. Alsof het simpele postuleren 
van de mogelijkheid van een communisme 
zonder kampen alle verschillen met het Weste
lijke socialisme al heeft opgeheven. 

Intussen heeft anderzijds Amerika geleerd, dat 
de jonge naties de democratie helemaal niet zo 
vanzelfsprekend vinden. In Washingtons eigen 
creatie, de VN, wordt het zo waar uitgekotst. 
Het heeft een oorlog verloren, die het met 
goede bedoelingen begon, doch die ook door 
de trouwste bondgenoten anders werd uitge
legd. De VS vieren hun 200-jarig bestaan met 
meer twijfel aan de vanzelfsprekendheid van 
de waarheden van destijds dan ooit tevoren. 
Hun economische invloed in West-Europa is 
nog groot. Dus ook hun belang. Amerika zal 
ons dus nog wel even blijven verdedigen. 
Maar het is politiek evenzeer in ons teleurge
steld als in zichzelf. En als Europa in Ame
rika. 

Het is al met al niet zo gek te veronderstellen, 
dat West-Europa in de nabije toekomst los zal 
geraken van de VS en uiteen zal vallen in meer 
of minder socialistische naties, die bloot 
staan aan Finlandisering. En die - naarmate zij 
socialistischer zijn - minder acht zullen slaan 
op het gevaar van die Finlandisering. Let wel: 
ik onderscheid de begrippen socialistisch en 
sociaal-democratisch. De grens is niet altijd 
duidelijk te trekken. 
Maar het komt mij voor, dat de sociaal-demo
craten in de familiegeschiedenis der politieke 
filosofieën neven van de liberalen zijn, de so
cialisten slechts verre, uit het nest gevallen 
verwanten. 

Anders gezegd: de tegenstelling tussen com
munisten met hun bondgenoot de Sowjet
Unie en alle overigen met hun bondgenoot 
de VS begint te vervagen. De consensus, die 
sociaal- en christen-democraten deed leven 

5 

met een in wezen liberaal wereldbeeld, gaat 

teloor. Het oude politieke gamma tekent zich 
weer af: communisten, socialisten, sociaal-de
mocraten, liberalen, christen-democraten en 
zelfs hier en daar weer fascisten. Elk land 
zou kunnen gaan denken met zijn eigen combi
natie zijn eigen lot te kunnen bepalen en de 
elkaar tot machteloosheid frustrerende Grote 
Twee als het zo uitkomt te kunnen uitspelen. 
Enfin, zo'n beetje als voor de oorlog. En U 
weet wat daarvan werd. 

Terwijl ik dit zo opschrijf, komt mij een uit
spraak in de herinnering van een Shell-direc
teur van een kwart-eeuw geleden: Het lijkt 
alsof de verhoudingen in de wereld door de 
oorlog volstrekt veranderd zijn; maar je zult 
zien - over 25 jaar herken je weer veel van 
het oude. 
De wezenlijke veranderingen zijn altijd kleiner 
dan zij onmiddellijk na de schok van een oor
log of revolutie schijnen te zullen worden. De 
hierboven geschetste terugval komt mij echter 
betreurenswaardig voor. Om vele, maar vooral 
om drie redenen. 

Het ziet er niet naar uit, dat de élite in Mos
kou evenzeer twijfelt aan de ideologische 
raison d'être van de Sowjet-Unie als Amerika 
aan zijn wereldmissie. Er zijn ook geen teke
nen, dat Oost-Europa hetzelfde loswekings
proces doormaakt als West-Europa. En als het 
er in het denken al is, laat het Kreml niet toe, 
dat dit staatkundige gevolgen heeft, getuige 
de Berlijnse Muur en de inval van Russische 
troepen in Tsjechoslowakije. Het gevaar van 
Finlandisering is daarmee reëel. 

Het in naties verdeelde Europa van de 19de 
eeuw vertoonde voorts een relatief grote mate 
van stabiliteit , doordat de wederzijdse be
invloeding in vergelijking tot vandaag tamelijk 
gering, de rol van de staten beperkt en de bui
ten-Europese wereld verwaarloosbaar was. 
Dat is nu allemaal anders. Onderling sterk 
communicerende Leviathannetjes op lemen 
voeten zijn in het mondiale krachtenveld on
beduidend. De ervaren minister van buitenland
se zaken van Singapore kon enige jaren gele
den in Hongkong zonder veel tegenspraak 
uit te lokken een vergadering van het Interna
tional Press lnstitute voorhouden, dat het 
centrum van de beschaving zich andermaal had 
verplaatst; eerst van de Middellandse Zee 
naar de Atlantische Oceaan en nu naar de 
Stille Zuidzee, waaromheen alle relevante 



cultuurvormen waren gegroepeerd. Een ver
deeld Europa in deze tijd ware in elk geval te 
vergelijken met de Balkan van weleer. 

Het belangrijkste bezwaar tegen een terugval 
is echter het teloor gaan van de consensus. De 
ideeën van de Verlichting mogen dan oud zijn, 
wij zijn er nog nooit in geslaagd ze werkelijk te 
beproeven. De ideologische strijd tussen ka
pitalisme en socialisme, die thans in de pola
risatie herleeft, mag historisch jonger zijn, zij 
was al in de 19de eeuw van beperkte allure. 
Het ging tussen een eenzijdig economische o
riëntering van de vrijheidsidee - een uitwas 
van de Verlichting - en de bestrijding van die 
uitwas met een voor die tijd typische, neuro
tische rationaliteit. Voor het oplossen van de 
problemen van nu is die oude tegenstelling 
niet vruchtbaar. Zij levert ons een personeels
raad op, die ondernemingsraad heet, en een 
ondernemingsraad, die zich raad van overleg 
mag noemen - om eens het laatste dolle com
promis als voorbeeld aan te voeren. De com
binatie van vrijheid en saamhorigheid, die tegen 
het einde van de 18de en omstreeks de helft 
van de 20ste eeuw vanzelf sprak, is vrucht
baarder. Zij mag utopische trekjes vertonen, 
zonder een vleugje utopisme wordt de politiek 
onverteerbaar gekibbel. 

Kort gezegd: wij waren na de oorlog op de 
goede weg. Het is zonde, dat de vrijheidsidee 

*) Commissie Spierenburg. Genoemd naar 
haar voorzitter D. P. Spierenburg, Perma
nent Vertegenwoordiger van Nederland 
bij de Europese Gemeenschap van 1963 
tot 1971. 
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kromp tot een douane-unie en een Kennedy
ronde, hoe nuttig die op zichzelf ook zijn. 
Dat de saamhorigheid in de restauratie wat op 
de achtergrond raakte. Zodat het socialisme 
thans een nieuwe multi-nationale variant van 
het laissez-faire denkt te moeten bestrijden. 
Nu wij het niet meer zo druk hebben met de 
wederopbouw is het goed ons te herinneren 
wat wij destijds van plan waren. 

Toevallig is er in Duitsland een sociaaldemocra
tisch-liberale regering aan het bewind met een 
kanselier die op het Westen georiënteerd 
blijkt. Is er in Frankrijk een president, die 
niet zo nationalistisch is als zijn voorgangers 
en naar een modern liberalisme tendeert. 
Heeft Engeland in zijn ellende juist .. Europa" 
als reddingsboei herkend. Het komt mij voor, 
dat wij van deze gelegenheid gebruik moeten 
maken. Het kan de laatste zijn. 

Premier Tindemans wijst ons niet de weg naar 
een realisering van het Westeuropese part van 
het geschetste wereldbeeld. Hij consolideert 
slechts wat er is. Hij wil .. de politieke banden 
omzetten in juridische verplichtingen, die on
omkeerbaar zijn". 

En dat is toch wel het minste wat er moet ge
beuren, opdat de Europese liberale partijen, 
die binnenkort als eerste een federatie zullen 
vormen, vaste grond onder de voeten houden. 



Liberalisme en partijvorming 
op liberale grondslag 

prof. mr. J. Wessel 

Het onderwerp liberalisme en partijvorming op 
liberale grondslag doet zo op het oog enigszins 
versleten aan. Over liberalisme zijn al vele 
boekenkasten vol geschreven en over partijvor
ming in het kader van partijvernieuwing is ie
dereen wel langzamerhand uitgepraat. Niette
min waag ik het uw aandacht te vragen voor 
enige aspecten van het liberalisme die mijns 
inziens te weinig aandacht krijgen. Daarnaast 
zal ik in vogelvlucht de huidige maatschappelij
ke en politieke situatie behandelen om ver
volgens de stelling te poneren dat er be-
hoefte bestaat aan een partij die gestalte kan 
geven aan het neo-liberalisme, een moderne, 
progressieve variant van het meer vertrouwde 
liberalisme van de vroegere WD. 

Liberalisme is een politieke stroming met een 
zedelijk ideaal: het wil een maatschappij tot 
stand brengen waarin elk mens in staat is om 
te handelen overeenkomstig zijn wezenlijke 
aanleg, zodat die mens in staat is zijn eigen 
persoonlijkheid zoveel mogelijk te ontplooi-
en. Die ontplooiing vindt een grens daar waar 
de ontplooiing van de één een belemmering 
voor de ander betekent. Om die ontplooiing te 
verzekeren is vrijheid vereist. Het lijkt mij aan
beveling te verdienen die vrijheid en de opvat
tingen daaromtrent in het hedendaagse libe
ralisme aan een nader onderzoek te onderwer
pen. Ik kan mij nl. niet aan de indruk onttrekken 
dat tot nu toe slechts een deel van die vrij-
heid tot het bewustzijn van liberalen is door
gedrongen. Allereerst zou ik een onderscheid 
willen maken tussen een statisch en een dyna
misch vrijheidsbegrip, te weten vrijheid als 
garantie, eventueel door wetten verzekerd, en 
vrijheid als actie in de zin van bevrijding. Op 
die vrijheid als actie kom ik later terug, nu 
eerst iets over de vrijheid als garantie. Hierbij 
staan de vrijheid als randvoorwaarde en de 
vrijheid als middel centraal: om het doel van 
de vrije mens te bereiken is een klimaat nodig 
waarin er maatschappelijke en geestelijke ruim-
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te aanwezig is (randvoorwaarde) waarbinnen 
de mens op eigen kracht, in volle vrijheid, 
autonoom, aan zijn zelfontwikkeling tot vrij
heid kan arbeiden (middel). 

In het klassieke liberalisme wordt vrij een
zijdig de nadruk gelegd op de vrijheid als 
randvoorwaarde en de vrijheid als middel. 
De vrijheid als doel wordt daarbij vaak uit het 
oog verloren. Immers wanneer men, uitgaan
de van de vrijheid als randvoorwaarde onnodi
ge inmenging van de staat op geestelijk en 
economisch terrein afwijst ,ziet men licht over 
het hoofd dat de vrijheid ook van andere 
kanten bedreigd kan worden, nl. door vakbon-
den, kartels, etc ....... En waar men vrijheid op-
vat als middel is men te snel geneigd om aan 
te nemen dat vooral de economisch zelfstandi
ge, de vrije ondernemer, degene is die de 
vrijheid als middel benut. Men vergeet daarbij 
dat ook voor anderen een zelfontwikkeling tot 
vrijheid kan zijn weggelegd en dat de zoge
naamde vrije ondernemer zeer wel verslaafd 
kan zijn aan zijn bedrijf of zijn bezit en daar
door in feite onvrij genoemd moet worden. 

Deze uitwijding over vrijheid had ik nodig als 
inleiding om te zeggen dat naar mijn mening 
in VVD-kringen een te beperkte vrijheidsop
vatting domineert: men komt niet verder dan 
tot algemeenheden over vrijheid, gepaard met 
verantwoordelijkheid, vrijheid in gebonden
heid. Er is een sterk accent op de vrijheid als 
een statisch begrip, op vrijheid die een voor
wendsel is tot stilzitten, tot het bewaren van 
de status quo. Bovendien heerst daar nog te 
zeer de invloed van het rationalistisch 
positivisme, het pragmatisme en het geloof in 
de menselijke rede, zo kenmerkend voor de 
wereld van de ingenieur, de econoom en de 
manager. 
De vrijheid als doel staat minder in de be
langstelling en daarom ook de vrijheid als 
actie, waarover straks meer. 
Om de vrijheid als doel te bevorderen is er 
niet slechts behoefte aan individuele keuze
vrijheid, maar vooral aan gewaarborgde indi
viduele autonomie. De actieve vrijheid gaat 
gepaard met een actieve verdraagzaamheid, 



waarvoor het woord tolerantie het meest ge
eigend is. Deze tolerantie moet strijdbaar zijn 
en in staat om krachtig stelling te nemen te
gen invloeden die de voorwaarden voor vrij
heid en tolerantie zouden willen tenietdoen. 

Men pleegt wel drie soorten liberalisme te on
derscheiden, het geestelijk-culturele, het 
staatkundige en het economische liberalisme. 
Het economische liberalisme gericht op vrij 
ondernemerschap en loon naar prestatie kan 
leiden tot grote onvrijheid voor werknemers 
en consumenten. Er ligt op dit gebied een 
voortdurende uitdaging voor de liberale denk
beelden; hier zal een streven naar volledige 
werkgelegenheid en naar een rechtvaardige 
inkomensverdeling (uit hoofde van gelijk-
heid en solidariteit) voorrang moeten krijgen 
op het streven naar een minimale overheids
inmenging. Een en ander mag er echter niet 
toe leiden dat de prikkel tot inzet en initiatief 
wordt weggenomen. 
Het staatkundige liberalisme zal vooral gericht 
moeten zijn op het handhaven van de gelijkheid 
van de burgers voor de wet. Het geestelijk
culturele liberalisme tenslotte is bij uitstek 
het domein van de vrijheid van meningsui-
ting en van onderwijs, etcc. 

Na deze uitwijding over liberalisme thans een 
enkel woord over politieke partijen. Politie
ke partijen vervullen in onze parlementaire 
democratie tal van nuttige functies, zoals die 
van kanalisatie van politieke strevingen, se
lectie van een regerende elite, etc. Ik zou in 
dit verband de aandacht willen vragen voor 
de wijze waarop zij hun doelstellingen 
trachten te verwezenlijken. 
In principe zijn m.i. drie manieren te onder
kennen, die ook wel in combinatie worden 
toegepast, te weten: 

a) streven naar regeermacht (streven naar 
groei, samenwerking via stembusak
koorden); 

b) getuigen voor bepaalde standpunten 
(bepaalde christelijke partijen); 

c) het kritisch evalueren van maatschappe
lijke situaties en ontwikkelingen als
mede van beleidsvoornemens en daden 
van overheidsinstanties en maatschap
pelijke organisaties. 

Ofschoon ik de zin van de eerste twee ma
nieren niet zou willen ontkennen lijkt mij een 
grote behoefte bestaan aan manier c), die 
uitgaat van een wetenschappelijke wijze van 
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benadering van feiten en politiek bedrijven. 
Het lijkt mij van groot belang om vanuit libe
raal gezichtspunt de gedragingen van de hui
dige regering te analyseren, niet met de be
doeling om indruk op de kiezers te maken of 
om te getuigen van de voordelen van een li
berale regeringsploeg, maar om duidelijk aan 
te tonen welke maatregelen wel en welke niet 
bijdragen tot een grotere individuele vrijheid 
voor bepaalde groepen mensen. Dan wordt dit 
deel van politiek bedrijven een nuchtere be
zigheid, een realistische aangelegenheid, zon
der de helaas te veel gebruikelijke demagogi
sche franjes, die het politieke bedrijf zo ver
dacht maken in velerlei ogen. 
Die analytische benadering is ook hard nodig 
in de crisis waarin ons maatschappelijk be
stel verkeert. We kampen met inflatie en werk
loosheid, automatisering en schaalvergroting, 
milieuproblematiek die noodzaakt tot selectie
ve economische groei, een derde wereld die 
steeds in belang stijgt, een streven naar de
mocratisering dat nog geen vaste vorm gevon
den heeft. Politieke partijen en het gehele 
politieke bestel lijden aan een chronisch func
tieverlies, mede veroorzaakt door de op
komst van sterke pressiegroepen en nieuwe 
communicatiemedia, dat wordt versterkt door 
het feit dat het huidige bestel niet in staat is 
gebleken doeltreffend te reageren op de na
derende en thans in volle gang zijnde econo
mische crisis. 
Bij dit alles speelt ook een rol dat- mede in 
het licht van de constateringen van de Club 
van Rome - het optimistische beeld over de 
toekomst van onze cultuur binnen luttele ja
ren in het tegendeel is omgeslagen. Veel 
maatschappelijk élan ontbreekt omdat men on
zeker is over de in de toekomst te volgen 

koers. 

In partijpolitiek opzicht verkeren we in een 
malaise. In het boek van Van den Berg en 
Molleman, .. Crisis in de Nederlandse politiek", 
staat een keiharde beschrijving. Het streven 
naar vernieuwing uit de zestiger jaren leverde 
geen resultaten op het terrein van staatsrech
telijke hervormingen of politieke herverkave
ling. Wel werden veel oude tradities verlaten 
en ontstond een nieuwe wijze van politiek be
drijven. De politieke elite onderging in snel 
tempo een verjonging. Maar van de veel ge
prezen idealen kon slechts weinig worden ge
realiseerd. Dit vloeide mede voort uit het 
feit dat de maatschappelijke omstandigheden 



steeds aan wijzigingen onderhevig waren op 
het moment dat men dacht vernieuwingen 
door te kunnen voeren. 
Het pragmatisme van 0'66 paste niet bij een 
maatschappij die onder invloed stond van een 
culturele revolutie naar politieke mondigheid; 
de voorstanders van een krachtig milieubeleid 
lopen op tegen de behoefte aan werkgelegen
heid in deze tijd van werkloosheid. Zeer te
recht spreekt Scholten in Civis Mundi van mei 
1975, blz. 11 0 dan ook van de halve vernieu
wing anno 1975. 
De huidige politieke situatie is door het een 
en ander echter bijzonder labiel geworden. De 
oude structuren die stabiliteit in ons politiek be
stel brachten zijn verdwenen, nieuwe structuren 
zijn nog onvoldoende tot ontwikkeling geko
men. Niet ten onrechte maakt men zich in 
sommige kringen ongerust over de bestuur
baarheid van ons land. Bij het voortduren van 
de werkloosheid zijn sociale spanningen te 
verwachten, die deste heviger zullen zijn nu 
in het verleden enorme verwachtingen zijn ge
wekt over de toekomstige inrichting van onze 
maatschappij en de zestiger jaren geleid heb
ben tot een grote mate van alertheid in brede 
kringen. 

Hoe reageerden partijen als de WO en 0'66 
op de vernieuwingsgolven en snel zich wijzigen
de maatschappelijke veranderingen van de af
gelopen jaren? Ik noem deze partijen omdat 
zij onderdak boden aan de grootste aantallen 
liberalen en 0'66 in feite tal van liberale idea
len nastreefde, al wilde de partij dat niet toe
geven. 0'66 koos, eerst met het pistool op de 
borst (wie stond ook al weer aan de trekker?) 
en later uit vrije wil voor een linkse koers met 
alle gevolgen van dien. De WO koerste vooral 
onder Wiegel naar rechts, zulks tot groot on
genoegen van een aantal liberalen. 
Voorzover er sprake is van liberalisme komt 
dat voornamelijk tot uiting in achterhoede-ge
vechten, in strijd tegen verandering, in plei
dooien voor handhaving van de status quo. 
Men kraakt snel voorstellen van anderen af in 
plaats van concurrerende ideeën aan te dra
gen. Men beseft te weinig de onvrijheid die 
verborgen ligt in de overgeleverde gezags
structuren en in uit de vorige eeuw daterende 
inkomensstructuren en stelt zich onnodig te
weer tegen daarin voorgestelde wijzigingen. 
Tegenover het kwantitatieve ideaal van het 
socialisme, gelijkheid (loon naar behoefte) 
plaatst men een ander kwantitatief ideaal 

(loon naar prestatie) in plaats van een kwali
tatief ideaal: vrijheid. Door het afglijden van de 
WO naar een rechtse volkspartij, primair ge
richt op regeermacht, is het liberalisme in de 
VVD in de verdediging gedrongen. Dit in com
binatie met het verdwijnen van 0'66 betekent 
dat in feite het liberalisme als politieke factor 
van betekenis van het politieke en maatschap
pelijke toneel in ons land verdwenen is. 
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Niettemin geloof ik dat er voor het liberalisme 
nog een belangrijke toekomst kan zijn wegge
legd. Maar om dat te verduidelijken moet ik 
eerst nader ingaan op het dynamische vrij
heidsbegrip, op vrijheid als actie, vrijheid als 
proces van bevrijding. Dan is vrijheid iets dat 
voortdurend bevochten moet worden, een 
voortdurende strijd ter bereiking van het doel: 
de vrije mens. En daarbij gaat het niet alleen 
om een uiterlijke strijd, strijd tegen verdruk
king en onrecht, een strijd voor emancipatie 
van volken en groepen (vrouwen) maar ook 
om een geestelijke strijd tegen eigen verslaafd
heid en ijdelheid, eigen bezitsdrang en imperia
lisme, eigen indifferentie of fanatisme. En deze 
vrijheid wordt gevoed uit een innerlijke bron, 
een bron die weer zelf door vrijheid gevoed 
wordt, te weten die van zelfbewustzijn, zelf
kennis, zelfaanvaarding en zelfrespect. 
Deze vrijheid als actie lijkt mij kenmerkend 
voor een soort modern liberalisme ,dat ik ge
makshalve als neo-liberalisme betitel. Dit 
neo-liberalisme stelt de doelstelling van de 
vrije mens primair en streeft naar garanties 
als randvoorwaarde om dit streven te be
veiligen. Daartoe behoort het beteugelen van 
overheidsmacht en andere vormen van col
lectieve machtsuitoefening onder meer door 
gekanaliseerde vormen van democratische 
zeggenschap en de opbouw van tegenkrachten 
tegen overheersende machtsfactoren. 

Om dit neo-liberalisme een politiek onderdak 
te verschaffen is de totstandkoming van een 
nieuwe partij in de geest van de Engelse Libe
rals vereist. Tot die partij zouden alle libera-
len die nu verspreid zijn over WO, 0'66 en an
dere groeperingen moeten kunnen toetreden. 
Van het opereren als minderheidsgroep binnen 
een bestaande partij is geen heil te verwachten, 
hetgeen zowel de geschiedenis van het LOC 
met betrekking tot de WO als van de opposi
tie tegen de van Mierlo-lijn in 0'66 leert. Zo'n 
partij kan niet van de ene dag op de andere tot 
stand komen en moet zorgvuldig worden opge-



bouwd, zowel naar beginselen als naar pro
gramma. Men zal realistische uitgangspunten 
moeten kiezen en plannen moeten maken uit
gaande van de beschikbare middelen. Het 
aandragen van oplossingen voor de huidige 
maatschappelüke en economische situatie zal 
hoge prioriteit dienen te krUgen. 

Zoals bekend ben ik een voorstander van par-

tüvormlng op neo-liberale basis. Het komt mij 
voor dat ook in de JOVD, die meer dan eens 
is aangemerkt als het geweten van het libera
lisme, belangstelling voor dit neo-liberalisme 
bestaat. 
Ik twüfel er niet aan of ook uit haar midden 
zullen mensen voortkomen die bü de vormge
ving aan het politieke onderdak voor neo-li
beralen het voortouw zullen nemen. 
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Liberalisme en partijvorming 
op liberale grondslag 

Mr. W. J. Geertsema 

De redactie heeft mij gevraagd om de inlei
ding, die ik op 1 november jl. hield op het 
congres van de JOVD ter gelegenheid van mijn 
debat met Prof. Wessel over bovengenoemd 
onderwerp, te mogen afdrukken in Liberaal Re
veil. 
Ik geef aan dat verzoek gaarne gevolg, te
meer omdat sommigen uit deze inleiding een 
aanval op de VVD-fractie in de Tweede Kamer 
hebben proberen te distilleren en ik de overtui
ging heb, dat kennisneming van de letterlijke 
tekst (zij het dat spreektaal is gewijzigd in 
schrijftaal) hen van de onjuistheid van deze 
opvatting moet overtuigen. 

Het komt mij juist voor het congresthema pri
mair te benaderen vanuit de partij-politieke si

tuatie. 

Naar mijn mening bestaat er geen ideaal par
tij-politiek systeem, dat voor iedereen en 
overal zou gelden. Wat in dit opzicht ideaal is 
hangt af van het nationale staatsrecht en van 
de mentaliteit van de bevolking, waarbij de 
laatste natuurlijk weer van grote invloed is 
op het eerste. 
Het Nederlandse volk is geen volk van uiter
sten, maar wel een volk, waarbij het individua
lisme een belangrijke karaktertrek is. Daaruit 
volgt, dat extreme opvattingen, of deze nu 
.. links" of .. rechts" zijn, altijd slechts een 
bescheiden aanhang zullen hebben. Er zal dus 
in ons land altijd een groot gedrang zijn 
rond het midden van het politieke spectrum. 
Door ons individualisme is het uiterst onwaar
schijnlijk, dat enige politieke partij op afzien
bare termijn een absolute meerderheid zal be
halen. 
Gezien ons staatsrechtelijk systeem brengt 
dat de noodzaak met zich mee van coalitie-re

geringen. 
Aangezien wij er - gezien ons individualisme -
op mogen rekenen, dat wij altijd een groot 
aantal partijen zullen houden, moeten we in ons 

land bij coalitie-vorming eerder denken aan 
een coalitie tussen politieke blokken dan 

tussen politieke partijen. 
Dat is wellicht spijtig, maar het is niet dodelijk 

voor het systeem. 
De in mijn ogen meest ideale situatie zou nu 
zijn, dat deze politieke blokken in wisselende 
combinaties telkenmale de regering zouden 
kunnen vormen, opdat niet één blok een on
evenredig grote invloed op het regeringsbe

leid krijgt. 
Een zodanige onderlinge uitwisselbaarheid 
voorkomt verstarring. Als twee blokken zeer 
langdurig samenwerken moeten ze onvermij
delijk een aantal zaken laten liggen, waarover 
nu juist zij geen overeenstemming kunnen 
bereiken, terwijl deze problemen in een ande
re combinatie betrekkelijk gemakkelijk opge
lost zouden kunnen worden. 

Als politieke blokken voorts weten, dat ze 
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elk ogenblik weer geroepen kunnen worden 
tot onderlinge regeringssamenwerking voor
komt dat een te sterke polarisatie, waaronder 
ik in dit verband niet versta het duidelijk ma
ken van de eigen doelstellingen, maar wel het 
voortdurend zoeken naar datgene wat scheidt 
en het bewust onbesproken laten van datge

ne wat bindt. 

Ten3inde te voorkomen, dat het uiteindelijk re
sultaat van dit streven één grote politieke 
eenheidsworst is, zou het in dit systeem ideaal 
zijn, als de politieke blokken ieder een duide
lijke politieke filosofie hadden, zodat ook hun 
toekomstig politiek gedrag zoveel mogelijk 
voorspelbaar is. Op diè wijze krijgen ook de 
kiezers houvast. Dat geeft hen de mogelijkheid 
in een bepaalde politieke of sociaal-economi
sche situatie hun voorkeur uit te spreken voor 
een bepaalde filosofie. 

Wat zijn nu in abstracto de duidelijkst herken
bare politieke filosofieën? Dat zijn het socia
lisme, het liberalisme en het conservatisme. 
Het conservatisme is een politieke stroming, 
die in Nederland nooit werkelijk wortel heeft 

geschoten. 
Een van de beste mij bekende uiteenzettingen 



over het conservatisme en zijn verschillen 
met socialisme en liberalisme is die van Je
rome Heldring in Liberaal Reveil In 1974. 

Hij herinnert daarin o.a. aan Huizinga's con
statering in zijn .. Nederlands geestesmerk" uit 
1934, dat in ons land helaas nimmer een 
groep politiek geschoolden de moed heeft ge
had zich conservatief te blijven noemen. 
Als kenmerk van het ware conservatisme ziet 
Huizinga en - ik citeer - het goede te willen 
behouden en de traditie niet roekeloos prijs
geven voor de mode van de dag. 
Ook het conservatisme is dus niet onverander
lijk. Heldring zegt terecht, dat de conservatief 
van gisteren die van vandaag een gevaarlijk re
volutionair zou vinden. 
Men is conservatief binnen een bepaalde sa
menleving en aangezien de samenleving van 
vandaag niet die van gisteren is, is ook de 
conservatief van vandaag niet die van gisteren. 

Natuurlijk vindt men zowel in het socialisme 
als in het liberalisme mensen, die men het eti
ket conservatief zou kunnen opplakken, maar 
zowel het socialisme als het liberalisme zijn 
als filosofie onverenigbaar met het conser
vatisme. 
Liberalisme en socialisme, aldus Heldring, zijn 
in wezen optimistisch. 
Beide geloven in de vervolmaakbaarheid van 
de mens. 
Het liberalisme gelooft, dat de mens pas kan 
voldoen aan zijn eigenlijke bestemming, wan
neer hij in volle vrijheid gelaten wordt en 
daarin de hem gegeven talenten kan ontplooi
en. 
Het socialisme gelooft niet in de directe ver
volmaakbaarheid van de individuele mens, 
maar gelooft wel, dat de mens zijn bestemming 
kan bereiken via de ideale collectiviteit. 
Het conservatisme is niet optimistisch, maar 
sceptisch. Is overtuigd van de beperktheid zo
wel van de individuele als van de collectieve 
mens. 
De conservatief is daardoor - aldus Heldring 
- in tegenstelling tot wat men veelal denkt -
geen verheerlijker van het verleden. Juist uit 
het verleden, met zijn ontelbare menselijke 
mislukkingen, put hij zijn scepsis ten aanzien 
van het slagen van radicale hervormingsplan
nen. 
Maar dat verleden heeft hem er ook bewust 
van gemaakt, dat alles aan verandering onder
hevig is. De conservatief is dus geen behoud-

zuchtige ,maar iemand, die de stroom des 
tijds in goede banen wil leiden, met zoveel 
mogelijk behoud van het goede van vroeger. 
Hij wil het bestaande niet coûte que coûte be
houden, maar hij meet de gewenste verande
ring niet af naar een of ander doelmerk in de 
toekomst, maar naar de afstand tot het ver

leden. 
Hij is er zich van bewust, dat er niets onver
anderlijk is, maar ook dat geforceerde veran
deringen op z'n minst een averechtse uitwer
king kunnen hebben. 

Gezien dit geloof van de conservatief in de 
onvolmaaktheid en zijn scepticisme t.a.v. de 
vervolmaakbaarheid van de mens is het 
begrijpelijk, dat conservatieven en christen-de
mocraten elkaar gemakkelijker vinden, dan 
bijvoorbeeld conservatieven en liberalen. De si
tuatie in het Europese Parlement bewijst deze 

stelling. 
Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat de 
Nederlandse christen-democraten in hun prak
tische politiek conservatief zijn en evenmin, 
dat in de praktische politiek socialisten en li
beralen dicht bij elkaar zouden staan. Ik 
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heb het tot dusverre slechts gehad over de 
filosofieën, die aan de politieke stromingen 
ten grondslag liggen en daaruit blijkt, dat in 
dit opzicht liberalisme en socialisme dichter 
bij elkaar liggen, dan een van beide bij het 
conservatisme. 

Dat is ook Heldrings conclusie. 
Het is daardoor ook waarschijnlijk, dat als er in 
Nederland een werkelijk conservatieve politie
ke partij zou zijn, deze niet in staat en bereid 
zou zijn mee te werken aan de door mij be
pleite uitwisselbaarheid t.a.v. regeringsvor

ming. 
De door mij geschetste ideale situatie Is dus 

per definitie onbereikbaar. 
Dat is overigens met meer idealen het geval. 
In de feitelijke situatie van dit ogenblik heb
ben wij te maken met twee groeperingen, de 
socialistische en de liberale en met een nog 
steeds bestaande onzekerheid wat betreft de 
derde stroming, die van de christen-demo

cratie. 
Gezien mijn definitie van de ideale situatie is 
het duidelijk, dat ik de totstandkoming van 
het CDA zou toejuichen. Komt het er niet, dan 
heeft namelijk naar mijn mening ook géén van 
de afzonderlijke partijen een gezonde toekomst 
en zal er dus ook geen sprake zijn van een 



enigermate invloedrijk confessioneel blok. 
Begrijp mij goed: ik zeg niet, dat ik partij
vorming op confessionele basis als noodza
kelijk zie. Dat is niet zo. Men kan namelijk op 
grond van zijn religieuze overtuiging heel wel 
aanhanger zijn van de socialistische, dan wel 
van de liberale filosofie, als men tenminste niet 
te pessimistisch is over de mens als zodanig. 
En eventueel van de conservatieve als men 
dat wel is. Maar ik erken de feitelijkheid van 
de confessionele partijvorming en ik respec

teer die. 
Dat geeft mij dan tevens reden tot een plei
dooi voor de totstandkoming van het CDA. 
Lukt dat, dan zou in principe de onderlinge 
uitwisselbaarheid van drie politieke stromin

gen mogelijk zijn. 
In principe, maar niet in de praktijk. Hij die 
voor de dag van vandaag het samengaan in 
één regering van PvdA en VVD bepleit, staat 
niet met twee benen in de werkelijkheid. Maar 
hij die zegt, dat dit nimmer zou moeten ge
beuren evenmin. 
In praktisch politiek opzicht staan PvdA en 
VVD te ver van elkaar om een samenwerking 
op korte termijn mogelijk te maken. Qua filo
sofie hebben ze voldoende gemeen om een 
blijvende uitsluiting onwenselijk te maken. 
Qua filosofie is er ook geen ruimte tussen 
socialisme en liberalisme. Men bouwt op het 
individu of men bouwt op de collectiviteit. 
Tertium non datur. 
De in feite vergeefse pogingen, die in de af
gelopen jaren herhaaldelijk zijn opgenomen om 
deze derde weg te vinden, vormen een negatief 

bewijs van mijn stelling. 
Als echter in de praktische politiek steeds 
weer vrij grote groepen mensen tot de over
tuiging komen, dat die open ruimte er wel is, 
dan roept dat onvermijdelijk de vraag op of de 
praktische politiek van PvdA en VVD wel de 
ware toepassing betekent van de achterliggen
de filosofieën. 
Voor mij is op dit ogenblik slechts van be
lang hoe het in dit opzicht gesteld is met het 
liberalisme. 

Met andere woorden heeft de VVD het recht 
zich zelf te beschouwen als de parapluie, waar
onder allen, die de liberale filosofie belijden 
een veilig onderkomen kunnen vinden? 
En zo neen, wat is dan de beste oplossing? 
Moet de VVD haar parapluie verbreden of is 
het voor de invloed van de liberale filosofie op 
het regeringsbeleid beter, dat er meerdere 
politieke partijen deel zullen gaan uitmaken 

van het liberale blok in de politiek. 

Voor mij is het stellen van de vraag tegelijker
tijd de beantwoording. Ik geloof er niet in, 
dat het liberale blok electoraal versterkt zou 
kunnen worden door het optreden van meer
dere zich liberaal noemende partijen. 
Het is bovendien voor de invloed van het li
beralisme in de politiek van oneindig groter 
belang om als eenheid de andere blokken tege
moet te treden, dan met een aantal partijen, die 
wellicht tezamen een enkel zeteltje meer in 
het parlement zouden krijgen dan de éne libe
rale partij, doch door de tegenstanders tegen 
elkaar uitgespeeld zouden kunnen worden. 
Als er een compromis nodig is - en dat is in 
de Nederlandse politiek onvermijdelijk - dan 
liever eerst een intern partij-compromis en 
vervolgens gezamenlijk onderhandelen met 
christen-democraten en eventueel socialisten, 
dan dat er naast christen-democraten en even
tueel socialisten meerdere liberale partijen 
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aan de onderhandelingstafel zouden zitten. 

De belangrijkste vraag in dit verband is natuur

lijk: 
In hoeverre voert de VVD een praktische poli
tiek, waarin diegenen, die zich op grond van 
hun filosofie terecht liberaal kunnen noemen, 
zich kunnen herkennen? 
Wellicht ook zou men het nog beter anders 
kunnen formuleren: 
Voert de VVD een praktische politiek, die zoda
nig afwijkt van wat vele liberalen als de juiste 
koers beschouwen, dat deze terecht meer heil 
zien in het oprichten van een nieuwe liberale 
partij, dan in het van binnenuit ombuigen of 
bijbuigen van de koers van de WD? 
Mijn antwoord is duidelijk. Al wil ik zeker 
niet stellen, dat de huidige koers van de WD 
samenvalt met de koers van het ware liberalis
me (Wie heeft overigens het recht die koers te 
bepalen? Velen - en ik reken mij daar zelf ook 
onder - hebben huns inziens echter wel het 
recht daar hun subjectief oordeel over te geven) 
en zelfs niet dat deze parallel loopt aan de 
koers van dat ware liberalisme, toch is de eni
ge juiste weg, die liberalen kunnen volgen, te 
trachten in de discussie binnen de partij de 
koers van de WD bij te stellen. 
En als ze daarin niet direkt slagen, dan zal hun 
liberale verdraagzaamheid enerzijds en hun 
kennis van ons partij-politieke en staatkundige 
stelsel anderzijds hun er eerder toe moeten 
brengen om uit te huilen en opnieuw te be-



ginnen, dan de liberale eenheid te verbreken 
en een nieuwe liberale partij te stichten. 

Het is - hoop ik - duidelijk, dat ik tot dusverre 
niet heb gepoogd te stellen, dat het in de WD 
allemaal botertje tot de boom is. 

Gaarne zal ik van mijn kant enkele kritisch 
opbouwende opmerkingen trachten te maken, 
gezien in het licht van het bovenstaande. 
Mijn meest fundamentele kritiek betreft eigen
lijk in de eerste plaats het feit, dat er in de 
VVD meer aandacht pleegt te bestaan voor 
korte termijn-denken, dan voor lange termijn
denken en dat men te weinig flexibel in
speelt op de snelle veranderingen in de maat
schappij. 
En in de tweede plaats - en ik besef, dat ik 
mij daarmee aan kritiek blootstel, omdat ik 
mijn stelling niet kan bewijzen - is het mijn 
overtuiging, dat er in de partij - en dan spreek 
ik niet over het kader, maar over de achterban 
van de WD - te weinig sprake is van werke
lijke sociale bewogenheid. 
Het streven naar sociale gerechtigheid is één 
van de fundamenten van het liberalisme, maar 
mijn ervaring als spreker op de vele WO-ver
gaderingen en als discussie-partner op vele 
bijeenkomsten met liberalen is, dat dit onder
deel in het denken van vele leden niet boven
aan het prioriteitenlijstje staat. 

En als er één onderdeel van de liberale filo
sofie is, dat in de huidige snel veranderende 
sociaal-economische omstandigheden herover
weging behoeft, dan is het zeker de vraag 
tot welke praktisch politieke maatregelen het 
beginsel van de sociale gerechtigheid ons 
aanleiding geeft. 

Het is volstrekt juist om kritiek te hebben op 
het huidige kabinet, omdat dit het economisch 
klimaat nadelig beïnvloedt, maar de realist er
kent, dat ook met een anders getint kabinet de 
economische groei zou stagneren, zij het min
der. 

En de invloed daarvan op het toekomstig 
praktisch-politieke handelen van de WD is 
m.i. nog onvoldoende onderzocht. 
Sociale gerechtigheid is niet uitsluitend be
reikbaar via sociale maatregelen en misbruik 
of oneigenlijk gebruik van sociale voorzienin-
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gen - hoe afkeurenswaardig ook - is niet het 
enige, dat er aan de sociale gerechtigheid 
mankeert. 

De liberalen hebben op het terrein van het 
bevorderen van de sociale rechtvaardigheid 
een goed verleden, maar het tijdperk van de 
liberale initiatieven op dit punt ligt ver achter 
ons. Het recente verleden is voornamelijk ge
plaveid met het geven van steun aan initiatie
ven van anderen. 
Wat meer daadkracht op dit gebied - en dan 
voor alle in aanmerking komende groepe
ringen - zou het liberalisme sieren. 

Zo zijn er andere, min of meer vergelijkbare 
problemen van deze tijd, waarop een zich 
steeds vernieuwend liberalisme antwoord dient 
te geven. 
Zo citeer ik bijvoorbeeld een gastschrijver in 
"Vrijheid en Democratie" in de eerste helft 
van dit jaar, drs. Renique, die in een zeer le
zenswaardige bijdrage stelde, dat in het licht 
van het schaars worden van arbeid, zowel het 
liberale principe van "loon naar werken" als 
de toegevoegde waarde-theorie in relatie met 
iemands ontwikkeling voor wat betreft de rol 
van het onderwijs, nodig aan bijstelling toe 
waren. 

De WD heeft door middel van de aanvaarding 
van het Handvest van de Rechten van de 
Mens ook het "Recht op Arbeid" aanvaard. 
Het is de taak van de WD zich er op te be
zinnen hoe dit recht het beste verwezenlijkt 
kan worden in een periode, waarin wij uit 
moeten gaan van een vermoedelijk voor lange 
tijd blijvende structurele werkeloosheid. 

Het zijn allemaal maar voorbeelden, maar ik 
heb ze gebruikt om duidelijk te maken, dat 
wil de WD de grote, allesomvattende parapluie 
van het liberalisme blijven, de partij de plicht 
heeft onze praktische politiek op korte, maar 
vooral ook op langere termijn voortdurend 
bij te stellen. 

Niet om vermeende open ruimten droog en 
onvruchtbaar te houden, maar om er voor te 
zorgen, dat in het werkelijk liberale actieveld 
alle liberalen kunnen gedijen, zonder wegge
spoeld te worden door socialisme, conserva
tisme of christen-democratie. 



De positie van de patiënt in de gezond
heidszorg: een terreinverkenning 

drs. D. J. D. Dees 

De Structuurnota Gezondheidszorg 1 ), 
waarin de staatssecretaris van Volksge
zondheid en Milieuhygiëne ingrijpende her
vormingen binnen de gezondheidszorg voor
stelt, heeft zowel waardering als kritiek 
ondervonden. 
Waardering is er in brede kring voor de po
ging om via een planmatige structurering 
van de gezondheidszorg de doelmatigheid 
te bevorderen, ontstane wildgroei te corri
geren, lacunes in de zorgverlening op te 
heffen en de kostenontwikkeling te be

heersen. 
Kritiek bestaat er op belangrijke onderde
len van de nota, die aan het euvel van 
vaagheid lijden, en op het feit dat volstrekt 
onvoldoende is nagegaan wat de gevolgen 
van de voorgestelde hervormingen zullen 
zijn voor de positie van de patiënt. 
De patiënt is in de nota de grote afwezige. 
In de summiere paragraaf over de demo
cratisering, overigens een begrip dat in de 
Structuurnota zeer verschillend wordt ge
definieerd, wordt de positie van de pa
tiënt slechts in zeer algemene termen aan 
de orde gesteld. 
Het blijft bij de formulering van een viertal 
uitgangspunten: 
- "Waakzaamheid ten aanzien van de on

vervreemdbare individualiteit van de pa
tiënt en de mate van openheid en de
mocratie van het zorgsysteem is ge
boden."; 

- "leder behandelingssysteem zal zoda
nig open en flexibel moeten zijn dat 
aan de wensen en klachten van de pa
tiënt maximale aandacht wordt gege

ven."; 
- "Door te streven naar een betrekken 

van de werkers en wellicht ook (poten
tiële) patiënten bij de besturing van 
hulpverleningsorganisaties zou een bij
drage aan deze vorm van democratie 
kunnen worden geleverd."; en 

- "De op zich noodzakelijk geachte orde-
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ning en planning zal in evenwicht moe
ten worden gehouden door maatregelen 
die de menselijkheid en controleerbaar
heid van het systeem waarborgen." 

Deze belangrijke uitgangspunten worden 
evenwel op geen enkele wijze uitgewerkt, 
terwijl zij elders in de nota beslist geweld 
worden aangedaan: "Al naar gelang de 
aard van zijn aandoening zal de patiënt van 
het eerste echelon 2), zo nodig, geleid 
kunnen worden naar het hogere echelon, en 
vandaar weer terug via het eerste echelon 
naar zijn plaats in de maatschappij." De 
patiënt wordt hier kennelijk in meer dan 
één opzicht als lijdend voorwerp gezien 
en staat, tijdens zijn "verblijf in een eche
lon", bovendien buiten de maatschappij. 

De Structuurnota heeft onze bezorgdheid 
over de positie van de patiënt in aanzien
lijke mate versterkt. Meer planning, orde
ning, structurering en verambtelijking kun
nen voor de individuele patiënt negatieve 
gevolgen hebben. Toetsing van de ver
strekkende hervormingsvoorstellen aan de 
positie en de rechten van de patiënt is 
derhalve ten zeerste geboden. 
Was een en ander aanleiding voor de 
Tweede Kamer om in de vorm van een mo
tie 3) de staatssecretaris uit te nodigen om, 
bij voorkeur door een staatscommissie, een 
nadere studie over de positie en de rech
ten van de patiënt in de gezondheidszorg 
te bevorderen, de wezenlijke argumentatie 
daarvoor reikt aanzienlijk verder. 

11 De snelle veranderingen op maatschappe
lijk en medisch-wetenschappelijk gebied 
zijn aan de relatie tussen patiënt en zorg
verlener niet voorbijgegaan. 

In de eerste plaats is in de gezondheids
zorg het beeld ontstaan van de mondige 
patiënt, die niet zonder meer elke behande
ling aanvaardt, keuzevrijheid opeist, meer 
informatie wenst en genoegdoening van 
wensen en klachten verlangt. 
Deze mondigheid moet, het zij met nadruk 



gesteld, onderscheiden worden van nogal 
eens voorkomende negatieve houdingen 
tegenover beroepsbeoefenaren en instel
lingen in de gezondheidszorg. 
Vanuit onze optiek gaat het er in deze om 
dat de persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor de eigen gezondheid gestalte kan 
krijgen. 
Het fundamentele beschikkingsrecht van 
de individuele mens over eigen lichamelijk 
en geestelijk bestaan is in het geding als 
het uitgangspunt zou worden gekozen dat 
de zieke mens per definitie geen eigen ver
antwoordelijkheden meer kan dragen en 
dat derhalve deze verantwoordelijkheden 
aan anderen dienen te worden overgedra
gen. 
Het in oktober 1967 verschenen rapport 
"Gezondheidszorg" van de Dr. Wiarda 
Beekman Stichting neigt naar dat gezichts
punt als wordt gesteld dat in onze tech
nische maatschappij de individuele patiënt 
voor een goede gezondheidszorg geen ver
antwoordelijkheid kan dragen. Daarom 
moeten, aldus dit rapport, de voorzieningen 
zodanig zijn dat de hulpzoekende mens snel 
en zonder moeite op de plaats wordt ge
bracht waar de gewenste voorzieningen 
zich bevinden. 
In deze visie, die in enige mate ook terug 
is te vinden in de echelonneringsgedach
ten van staatssecretaris Hendriks, wordt 
onvoldoende onderkend en erkend dat het 
in eerste instantie veelal de patiënt zelf is 
die bepaalt of en in hoeverre zijn gezond
heid wordt bedreigd en op welke wijze 
hulp zal worden gevraagd. 
Mondigheid van de patiënt moet worden 
verondersteld, tenzij het tegendeel is be
wezen. 
Of, zoals Van der Mijn 4) het stelde: mon
digheid moet worden gezien als de weg 
naar vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Met hem ben ik van mening dat deze weg 
begaanbaar is mits de patiënt zelf leert 
mondig te worden en zijn rechten en plich
ten kent. 
Daaraan voorafgaand te vervullen voor
waarden zijn dan echter wel dat de hulpver
leners bereid zijn de patiënt verantwoorde
lijkheid toe te kennen en dat de rechten en 
plichten van de patiënt optimaal zijn gefor
muleerd. 

In de tweede plaats heeft de medisch-we
tenschappelijke ontwikkeling er onder meer 
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toe geleid dat de patiënt in steeds sterke
re mate te maken heeft met een sterke 
specialisatie binnen de artsenwereld en 
het optreden van grote groepen andere 
deskundigen bij onderzoek en behandeling. 
De belangrijke relatie tussen patiënt en 
huisarts in de solo-praktijk komt daardoor 
in een ander licht te staan. Tegenover de 
huisarts zal de patiënt in het algemeen 
aanspraak kunnen maken op verantwoorde 
medische zorg, voldoende informatie en be
scherming van zijn persoonlijke levenssfeer. 
Dit wordt echter ingewikkelder wanneer 
de patiënt te maken heeft met een ge
zondheidscentrum, waarin huisartsen sa
menwerken met tal van andere disciplines, 
of een ziekenhuis. 
De medische zorg wordt dan door een team 
verleend. In een ziekenhuis is er naast 
de geneeskundige behandeling bovendien 
sprake van verzorging en verpleging. 
Vragen die dan rijzen zijn: wie is verant
woordelijk voor welk deel van de hulpver
lening, tegenover wie kan de patiënt zijn 
aanspraken eventueel juridisch geldend 
maken en wie mag inzage hebben in zijn 
medische en psychologische gegevens? 

In de derde plaats spelen ook de gewijzig
de inzichten over ziekte en gezondheid een 
rol. In het verleden ging het er om dat 
uitsluitend ziekte en gebrek werden bestre
den. "Gezond zijn" betekende "afwezig
heid van ziekte en gebrek". 
De afgelopen tijd is het besef gaan rijpen 
dat het verschijnsel ziekte in de moderne 
samenleving anders moet worden benaderd. 
Gezondheid is, aldus de definitie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, niet slechts 
de afwezigheid van ziekte of gebrek doch 
een toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en sociaal welzijn. Over deze de
finitie kan men langdurig filosoferen. Ik be
perk me tot twee kanttekeningen. 
De definitie zal nimmer kunnen inhouden 
dat er een oneindig recht op gezondheids
zorg bestaat. Er zal altijd sprake zijn van 
een afweging van medisch rendement te
genover maatschappelijke inspanning. 
Daarnaast impliceert de zienswijze van de 
Wereldgezondheidsorganisatie mijns in
ziens dat ook de zieke mens binnen zijn 
mogelijkheden in de maatschappij moet 
kunnen functioneren. 
Een en ander heeft niet alleen gevolgen 
voor de beroepsuitoefening van degenen 



die in de gezondheidszorg werkzaam zijn 
doch ook voor de patiënt. Naast het inhoud 
geven aan het recht op gezondheidszorg 
gaat het ook om zijn rechten en plichten 
binnen de gezondheidszorg. 

In de vierde plaats zijn er signalen uit de 
samenleving die vragen om een herijking 
van de positie van de patiënt in de ge
zondheidszorg. 
Vanuit de sector van het gezondheidsrecht 
worden in toenemende mate studies ver
richt over de rechten en plichten van de 
patiënt. 
Rang 5) introduceerde in 1973 in zijn zeer 
lezenswaardige oratie het begrip patiënten
recht. Hij verstaat daaronder dat deel van 
het gezondheidsrecht dat zich speciaal 
bezighoudt met de rechten en plichten van 
de mens die enige vorm van gezondheids
zorg ontvangt of moet ontvangen, àf om
dat hij ziek is èf om te voorkomen dat hij 
ziek wordt. 

Voorts worden op tal van fronten door 
groepen en organisaties initiatieven geno
men die tot doel hebben dat de belangen 
van de patiënt beter worden behartigd. 
Op dit moment kennen we in ons land on
geveer vijftien erkende verenigingen en 
stichtingen waarin patiënten zijn verenigd 
die lijden aan specifieke aandoeningen. 
Binnen inrichtingen voor langdurig zieken 
worden experimenten met patiëntenraden 
uitgevoerd die tot doel hebben de patiën
ten meer te betrekken bij organisatie, be
leid en behandeling. 
Op deelgebieden, bijvoorbeeld binnen de 
psychiatrische hulpverlening, worden ac
ties ondernomen om de rechtspositie van 
de patiënt te verbeteren. 

111 Op grond van het voorgaande kan gesteld 
worden dat èn gezien de ontwikkelingen 
vanuit het verleden èn gezien de plannen 
van de overheid voor de toekomst een 
nadere bezinning op de positie van de pa
tiënt geen overbodige luxe is. Daarbij gaat 
het niet alleen om de formulering van zijn 
rechten, doch ook om de bescherming 
daarvan. 
In dit kader mag niet worden voorbijgegaan 
aan de nauwe relatie met de wetgeving in
zake de beroepsuitoefening in de gezond
heidszorg. Wat dat betreft is het uiteraard 
voor de patiënt van groot belang dat met 
betrekking tot de beroepsuitoefening des-
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kundigheidseisen zijn gesteld en dat aan 
de bewaking van de kwaliteit van het me
disch handelen door de beroepsbeoefenaren 
zelf steeds meer aandacht wordt besteed. 
Doch, waar de Staatscommissie Medische 
Beroepsuitoefening na jarenlange studie in 
1973 6) uitvoerig heeft gerapporteerd over 
de invloed van de maatschappelijke en me
disch-wetenschappelijke ontwikkelingen op 
de beroepsuitoefening in de gezondheids
zorg. valt het te betreuren dat zij weinig 
aandacht heeft besteed aan de positie van 
de patiënt. 

IV Een analyse van de vigerende wetgeving 
op het gebied van de gezondheidszorg 
toont aan dat daarin over de rechten van 
de patiënt weinig tot niets is geregeld. 
Dat wekt geen verbazing als beseft wordt 
dat deze wetgeving in het algemeen voor 

wat betreft de grondslagen en doelstellin
gen stamt uit het einde der vorige en het 
begin van deze eeuw. De maatschappelijke 
en medische omstandigheden waren toen 
anders. Het vormgeven aan het recht op 
gezondheidszorg stond centraal. 
De beroepsuitoefening. de organisatie en 
financiering van de gezondheidszorg en 
de gezondheidsbescherming werden, uiter
aard in het belang van de patiënt, geregeld. 
Ons land heeft mede daaraan zijn uitsteken
de voorzieningen op het gebied van de ge
zondheidszorg te danken. 
Rang 7) merkte terecht op dat het patiën
tenrecht niet of nauwelijks in de wetge-
ving is beschreven en dat er een onbekend
heid met en onzekerheid over de inhoud 
van het wettelijk en buitenwettelijk patiën
tenrecht bestaat. 
Alleen al deze onbekendheid en onzeker
heid zouden moeten leiden tot de vraag of 
en, zo ja, in hoeverre het patiëntenrecht 
in de daarvoor in aanmerking komende 
wetgeving beschreven kan worden. 
Zowel de grondslagen en doelstellingen 
van deze wetgeving als de gehanteerde 
systematiek (veel raamwetgeving) maken 
deze vraag echter moeilijk te beantwoorden. 
We zien dan ook dat de discussies over 
de rechten van de patiënt de afgelopen 
jaren in overwegende mate fragmentarisch 
en sectarisch plaats vinden, hetgeen kan 
leiden tot een verdoezeling van het we
zenlijke karakter van de problematiek. Een 
treffend voorbeeld vormt de onlangs af
gesloten discussie over de informatie aan 



de patiënt met betrekking tot het gebruik 
van geneesmiddelen. Tot voor kort verhin
derde een bepaling uit een uitvoeringsbe
sluit van de overigens moderne Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening dat de patiënt 
bij de aflevering van een geneesmiddel een 
daarbij behorende bijsluiter ontving. Vanuit 
de Tweede Kamer werd sinds 1970 regelma
tig aangedrongen op verbetering van de 
patiënteninformatie. De langdurige dis
cussie werd niet zozeer bepaald door het 
uitgangspunt dat de patiënt in beginsel 
recht heeft op informatie, doch door de 
vraag of deze informatie moet zijn afge
stemd op het specifieke geneesmiddel of 
op de groep geneesmiddelen waartoe het 
behoort. Enigszins gechargeerd gesteld: 
niet de patiënt maar het geneesmiddel 
stond centraal. 

V Komen de rechten van de patiënt in de 
wetgeving maar weinig aan bod, anders is 
het gesteld met zijn plichten. 
In bijvoorbeeld de Wet bestrijding infectie
ziekten (voorheen de Besmettelijke-Ziek
tenwet), de Wet immunisatie militairen en 
de Krankzinnigenwet zijn de plichten van 
de patiënt stringent geregeld. 
Voor wat betreft de Kranzinnigenwet, die 
stamt uit 1884 lijkt dat tot een zekere 
tweeslachtigheid te hebben geleid: enerzijds 
zijn de plichten in het belang van het zieke 
individu en de hem omringende maatschap
pij geformuleerd, anderzijds accentueren 
zij in de context van de Wet zijn rechte
loosheid. 
In de praktijk wordt de rechteloosheid van 
de patiënt in het psychiatrisch ziekenhuis 
gekenmerkt door klachten over: 
- de voorlichting aan patiënt en familie; 
- onduidelijkheid over zijn rechtspositie; 
- de wijze van beheer van zijn eigendom-

men; 
- de motivering van vrijheidsbeperkende 

maatregelen (plaatsing in separeer-ka
mer en beperkingen met betrekking tot 
het briefverkeer); en 

- de mogelijkheid tegen bepaalde maatre-
gelen in verweer te komen. 

Van Eijk-Osterhold 8) merkte op: 
.. Er is nog altijd geen wettelijk vastgestelde 
rechtspositie voor de opgenomen psychia
trische patiënt. Er is wel een rechtspositie 
voor de gedetineerden die is neergelegd in 
de Wijziging Beginselenwet Gevangenis
wezen. Het is boeiend deze eens na te 
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slaan. Men leest dan bepalingen waar de 
opgenomen psychiatrische patiënt van kan 
watertanden.'' 
Sinds in 1971 een ontwerp van Wet BUzon
dere Opneming Psychiatrische Ziekenhui
zen, ter vervanging van de Krankzinnigen
"'"''• w~;rd ingediend wordt er in toenem&•• 
de mate gepleit voor een betere wetteiUke 
regeling van de rechtspositie van psy
chiatrische patiënten. 
Van der Mijn 9) bepleitte om zo'n regeling 
alsnog op te nemen in het hiervoor ge
noemde wetsontwerp. 
Dekker 1 0) gaf eerder in overweging een 
.. Beginselenwet behandeling en verblijf in 
instituten waar geestelijke gezondheids
zorg wordt verleend" in het leven te roe
pen. 
Vooralsnog ziet het er echter naar uit dat 
eerst de studie van de op 13 mei 1975 
door de Staatssecretaris van Volksgezond
heid en Milieuhygiëne ingestelde Werk
groep rechtspositie patiënten psychiatri
sche ziekenhuizen 11) wordt afgewacht. 

VI De nadelen van een sectorsgewijze bena
dering, zoals die ten aanzien van de posi
tie van de opgenomen psychiatrische pa
tiënt wordt gekozen, kunnen enigszins on
dervangen worden door de rechten van de 
patiënt in eerste instantie in algemeen gel
dende zin te formuleren. 
Ook het volwaardige belang van het pa
tiëntenrecht vraagt om zo'n benadering. 
Ten aanzien van de relatie tussen de pa
tiënt en de medisch beroepsbeoefenaar 
c.q. de instellingen op het terrein van de 
gezondheidszorg merkte mevr. Domela 
Nieuwenhuis 12) op dat er tussen het mo
ment dat het individu patiënt wordt en het 
moment dat de patiënt, bUvoorbeeld in 
het kader van het tuchtrecht, een klacht 
indient vruwel niets is geregeld. 
Zij bepleit dat het negatieve criterium .. te 
kort schieten in de zorg" vertaald wordt in 
een aantal positieve criteria. 

Welke rechten van de patiënt moeten hier 
van belang worden geacht? 

De vrijheid van keuze van arts, specialist 
en andere dienstverleners is voor de pa
tiënt van wezeniUke betekenis. 
Het gaat er om dat hU een arts kan kie
zen in wie hU een onvoorwaardeiUk ver
trouwen heeft. Zelfs als de vrije artsenkeu-



ze formeel geen probleem geeft, kan zij 
materieel beperkt zijn. In passieve zin 
speelt dit in dun bevolkte gebieden, waar 
nu eenmaal minder artsen zijn. Dat mag ech
ter geen argument zijn om ook op actieve 
wijze de vrije artsenkeus te beperken. 
In het overheidsbeleid is die ontwikkeling 
evenwel indirect waar te nemen. 
Bevordering van gezondheidscentra ge
combineerd met een Vestigingsbeleid dat 
is gericht op een maximaal aantal huisart
sen per regio 13) leidt onherroepelijk tot 
verdere materiële beperkingen in de vrije 
artsenkeuze. 
Daarnaast kan de in de Structuurnota Ge
zondheidszorg voorgestelde echelonnering, 
waarbij de toegang tot de zorgverlening in 
beginsel uitsluitend via de huisarts ver
loopt, keuzevrijheden aanzienlijk beperken. 
In de relatie met de hulpverlenende persoon 
of instelling is het recht op zeggenschap 
essentieel. Een behandeling zonder dat de 
patiënt daarin heeft toegestemd moet in 
beginsel als onrechtmatig worden be
schouwd. Dit toestemmingsprincipe is 
mijns inziens rechtstreeks een afgeleide 
van het recht op erkenning en eerbiediging 
van de lichamelijke en geestelijke integri
teit van de mens. 

Een belangrijke vraag is in hoeverre het 
toestemmingsprincipe onverbrekelijk ver
bonden is met het recht op informatie. 
In de Verenigde Staten wordt hiervoor 
de term "informed consent prior to trest
ment" gebruikt. Het betekent dat de arts 
een patiënt niet mag behandelen alvorens 
hij de inhoud, de risico's en de alternatie
ven van de behandeling heeft uitgelegd 
en op grond daarvan vrijwillige toestemming 
tot die behandeling van de patiënt heeft 
gekregen. 
Tegen deze sterk formele benadering zijn 
nogal wat bezwaren aan te voeren. Het 
kan leiden tot een verabsolutering van het 
recht op informatie. 
Hoewel het recht op informatie voorop moet 
staan, heeft het zijn beperkingen in de toe
stand waarin de patiënt verkeert en in de 
onzekerheden die medisch-wetenschappe
lijk gezien aanwezig zijn. 
Het gevolg kan ook zijn dat de arts-pa
tiënt relatie een sterk juridisch karakter 
krijgt. 
Die ontwikkeling heeft er in de Verenigde 
Staten toe geleid dat de gezondheidszorg 
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in een ernstige crisis is gekomen. Pa
tiënten dienen daar in toenemende mate 
schadeclaims in tegen artsen en ziekenhui
zen wegens het niet volledig nakomen van 
de afgesloten overeenkomst. 
De beroepsbeoefenaren zijn daarbij in de 
praktijk voor risico's komen te staan die 
steeds moeilijker of tegen enorme bedra
gen verzekerbaar blijken te zijn, met als 
gevolg stakingen onder de artsen en wei
geringen om bepaalde moeilijke behande
lingen te verrichten. 
Tegen zo'n ontwikkeling moet zeker ge
waakt worden. 
Ondanks deze beperkende factoren zal het 
recht op informatie verder gestalte moeten 
krijgen. Het zou bijvoorbeeld bevestigd 
kunnen worden door de patiënt in beginsel 
het recht te geven tot inzage in zijn medi
sche gegevens. 

Naarmate de gezondheidszorg gecompli
ceerder wordt, is er een grotere noodzaak 
om de bescherming van persoonlijke le
venssfeer van de patiënt te waarborgen. 
Voor een deel is dat in de wetgeving in de 
vorm van het beroepsgeheim geregeld. 
Moeilijker ligt het bij de uitwisseling van 
patiëntengegevens tussen medici en ande
re hulpverleners en bij de systematische in
formatieverwerking. 
Meer waarborgen voor de patiënten lijken 
hier nodig. 
Een commissie uit de Gezondheidsraad 
houdt zich met dit belangrijke vraagstuk 
bezig. 

Indien de patiënt meent dat de zorgverle
ning te kort is geschoten, zal hij de moge
lijkheid tot beklag moeten hebben. 
In eerste instantie zal het de voorkeur ver
dienen dat de klacht wordt gedeponeerd 
bij de voor de zorgverlening verantwoordelij
ke persoon of inrichting; in tweede instan
tie zijn er de mogelijkheden van het tucht
recht, het strafrecht en het civiele recht. 
Regelmatig wordt de vraag opgeworpen of 
binnen de instellingen van gezondheidszorg 
voldoende mogelijkheden tot het indienen 
van een klacht, alsmede de zekerheid dat 
een klacht terdege wordt onderzocht, be
staan. 
Immers, het rechtsbestel zal zodanig moe
ten functioneren dat zo weinig mogelijk 
een beroep behoeft te worden gedaan op 



de procesmogelijkheden van het tucht-
recht, het strafrecht en het civiele recht. 
Uit het feit dat de laatste jaren ongeveer 
80% van de bij de Medische Tuchtcolleges 
ingediende klachten wordt afgewezen, kan 
worden afgeleid dat er kennelijk toch be
hoefte bestaat aan de mogelijkheid om 
minder ernstige vormen van onvrede of 
ongenoegen naar voren te brengen. 
In dat licht wordt meer en meer aangedron
gen op de instelling van klachtencommis
sies binnen ziekenhuizen en verpleegin
richtingen, die klachten van patiënten over 
verzorging en behandeling zouden moeten 
onderzoeken. 
Deze commissies kunnen het voordeel heb
ben dat de patiënt binnen het doolhof van 
verhoudingen in ziekenhuis of verpleegin
richting een kader heeft waar hij met zijn 
klacht terecht kan. Tevens wordt daarbij 
wellicht een lichtvaardig aanhangig maken 
van klachten en vorderingen bij instanties 
buiten de inrichting voorkomen. 
De inrichting kan lering trekken uit de 
klacht en daaraan eventueel maatregelen 
verbinden. 
Tegen de opzet van een klachtencommissie 
zijn echter ook bezwaren aan te voeren. 
De constructie zou in die zin aan het doel 
voorbij kunnen schieten dat de commissie 
zich in de praktijk vooral bezig zou gaan 
houden met de oplossing van conflicten, 
verwijzing naar andere instanties en voor
lichting over procesmogelijkheden. 
Kortom, in plaats van klachtencommissie 
kan in dat geval beter gesproken worden 
van een ombudsinstantie. 
Over deze voor- en nadelen kan men twis
ten. Van belang is echter dat pogingen om 
klachten van patiënten binnen de instellin
gen van gezondheidszorg op te vangen en 
te verwerken minstens aanmoediging ver
dienen. 

De meeste van de tot nog toe genoemde 
rechten hebben rechtstreeks te maken met 
het recht op goede behandeling en verzor
ging. 
Volgens de algemeen geldende maatschap
pelijke en medisch-ethische normen komt 
dit recht de patiënt als mens toe. 
Doch hoe ver reikt dit recht en bestaat er 
een recht op behandeling als zodanig? 
Voor de beantwoording van deze en ande
re vragen is het van grote betekenis dat 
de relatie tussen patiënt en hulpverlener 
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nader wordt uitgediept. 
In de recente literatuur wordt deze relatie 
meer en meer vanuit het civiele recht be
keken. 
Er is, aldus die visie, sprake van een be
handelingscontract; een contract tot een 
bepaalde medische handeling dat de pa
tiënt en hulpverlener stilzwijgend of uit
drukkelijk zijn aangegaan. Het behandelings
contract wordt in de wet niet apart ge
noemd, zodat uitsluitend de algemene re
gels van het overeenkomstenrecht gelden. 
Rang 5) bepleit in dit verband dat het be
handelingscontract als bijzonder contract 
in het Burgerlijk Wetboek wordt opgeno
men. 

VIl In het voorgaande is getracht aan te geven 
dat het om tal van redenen wenselijk en 
noodzakelijk is om de rechten van de patiënt 
te formuleren en te beschermen. 

Een nog niet beantwoorde vraag daarbij is 
of deze regelingen binnen of buiten de wet 
gestalte moeten krijgen. 

Aan de ene kant blijkt het binnen de instel
lingen van de gezondheidszorg mogelijk te 
zijn om op basis van vrijwilligheid nadere 
regelingen inzake de positie van de patiënt 
te treffen. 

Bescheiden pogingen en aanzetten daartoe 
zijn in ons land zeker te vinden. Verstrek
kender is de situatie in de Verenigde Sta
ten waar de American Hospita! Associa
tion een zogenaamde Patient's Bill of 
Rights heeft geformuleerd 14). 
Aan de andere kant kan een wettelijke re
geling van de rechten van de patiënt lei
den tot meer zekerheid en continuïteit. 
Bovendien accentueert het in sterkere mate 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
beroepsbeoefenaren en politici. Wanneer 
voor een wettelijke regeling wordt gekozen, 
zijn er twee mogelijkheden. De vigerende 
wetgeving kan worden aangepast en ge
moderniseerd of er kan worden gepleit 
voor een aparte Beginselenwet Rechtsposi
tie Patiënt. 

Vooralsnog is nadere studie en opinie
vorming over dit thema gewenst. Een 
Staatscommissie zou, in verband met de 
noodzaak van een multidisciplinaire bena
dering, nuttig werk kunnen verrichten. Het 
mag evenwel geen alibi zijn om duidelijk 
aanwezige knelpunten nu reeds op te los
sen. 



NOTEN: 

1. Structuurnota Gezondheidszorg, Staatsuit
geverij, 's-Gravenhage 1974. 
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van de gezondheidszorg die voorzieningen 
omvat die globaal gesproken dezelfde 
kenmerken en gerichtheid vertonen. Het 
eerste echelon omvat alle niet gespeciali
seerde voorzieningen, terwijl de gespecia
liseerde voorzieningen in het tweede 
echelon zijn gegroepeerd. 

3. Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1974-
1975, blz. 4329 en 4341. 

4. Mr. W. B. van der Mijn, Medisch Con
tact 30 (1975) blz. 885-889. 

5. Dr. J. F. Rang, Patiëntenrecht, Stafleu's 
Wetenschappelijke Uitgeversmaatschap
pij B. V., Leiden 1973. 

6. Rapport van de Staatscommissie Medi
sche Beroepsuitoefening, Staatsuitgeverij, 
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14. G. J. Annas, The Rights of Hospita! Pa
tients, An American Civil Liberties Union 
Handbook, Avon Books, New Vork 1975. 



Welk Onderwijsbeleid? 
Dr. N. L. Dodde 

Inleiding 

Het heeft er veel van, dat de belangstelling 
voor de opbouw en de ontwikkeling van het 
Nederlandse schoolwezen binnen de WD toe
neemt. De grote opkomst van leden en be
langstellenden op de openbare vergadering 
van de partijraad op zaterdag 1 november 1975 
te Den Haag kan in dit verband mogelijkerwijs 
als bescheiden bewijs dienen. Deze toenemende 
interesse is zeker verheugend voor een partij, 
die over het algemeen betrekkelijk weinig 
belangstelling toont voor het onderwijs. De 
liberalen dienen echter veel meer aandacht te 
besteden aan het Nederlandse schoolsysteem 
dan tot nu toe het geval was. Het standpunt 
van het particuliere initiatief- zo dit al voor 
het onderwijs heeft gegolden - zal beschouwd 
moeten worden als een visie uit een ver ver
leden. Het geheel van onderwijs is te omvang
rijk, maar ook te belangrijk om het aan de 
inzichten en activiteiten van al of niet des
kundige, maar in ieder geval welwillende indi
viduele leden van de Nederlandse samenleving 
over te laten. Er zal een duidelijk denkbeeld 
over een onderwijsbeleid ontplooid moeten wor
den. Het zou daarbij weleens noodzakelijk blij
ken te zijn een liberale visie op de opbouw en de 
ontwikkeling van het Nederlandse schoolwezen 
te ontwikkelen. In dit verband is het enigszins 
teleurstellend, dat mevrouw drs. N. J. Gin
jaar-Maas op bovengenoemde bijeenkomst 
haar uiteenzetting besluit met de opmerking, 
dat de ontwikkeling van het onderwijs van bin
nenuit en niet van buitenaf moet geschieden. 
De taak van de landelijke overheid wordt door 
het genoemde lid van de Tweede Kamer als be
geleidend, allerminst als leidend gezien. Haar 
beduchtheid voor structuren, die mensen aan 
systemen ondergeschikt maken, is evenwel 
slechts ten dele terecht; de mens moet in 
staat geacht worden structuren in de hand te 
houden. Deze vrees mag zeker niet tot gevolg 
hebben, dat er geen liberale Contourennota 
als tegenhanger van het plan van minister 
Van Kemenade kan komen 1). Het wantrouwen, 

22 

dat er bestaat ten opzichte van het plannen 
van onderwijsaangelegenheden, is bovendien 
onjuist. Weliswaar zijn menselijke ontmoe
tingen als die welke plaats vinden in peda

gogische situaties in strikte zin nauwelijks te 
organiseren, dit inzicht kan nooit impliceren, 
dat elke geregelde institutionalisering moet ont
breken, dan wel zich slechts spontaan dient 
te kunnen ontplooien. Integendeel, een inge
wikkelde structuur als het huidige Nederlandse 
schoolsysteem vraagt om beleid, om een 
doordacht pogen een greep op de toekomst 
te krijgen, al is het alleen maar om een onte
rechte vrijblijvende tevredenheid over de be
staande gang en stand van zaken tegen te 

gaan. 

Constructieve 
onderwijspolitiek 

Sinds 23 april 1798 heeft Nederland - toen 
nog de Bataafse republiek geheten - een 
staatsregeling, die aan de agent van nationale 
opvoeding de opdracht geeft aandacht te be
steden aan de inhoudelijke en formele aspec
ten van het schoolsysteem. Het onderwijsbeleid 
is er dan vooral op gericht de toenmalige be
volking tot zedelijk-beschaafde leden van de 
samenleving te vormen 2). In de loop van de 
negentiende eeuw ontstaat er een wijziging in 
de opdracht van de landelijke overheid. Er 
ontwikkelt zich een distributieve onderwijspoli
tiek, die gekenmerkt wordt door een louter 
financieel-ondersteunende en een administra
tief-controlerende verzorging van de school 3). 
In de tweede helft van de twintigste eeuw 
komt er aan deze distributieve onderwijspoli
tiek geleidelijk een einde. De landelijke over
heid stelt zich niet meer terughoudend op. Er 
manifesteert zich een constructieve onderwijs
politiek. Voor de landelijke overheid wordt de 
zorg voor de school meer dan slechts aanhou
dend, zoals de Grondwet zulks sinds het begin 
van de negentiende eeuw aangeeft. Deze on
derwijspolitiek is een beleid, dat er op gericht 
is vanuit het ministerie van onderwijs verande
ringen in de structuur van het schoolwezen 
te bewerkstelligen, die pedagogisch-didacti
sche consequenties hebben. Het impliceert be-



leidsvoorbereiding en beleidsuitvoering zowel 
met betrekking tot het financieel-administra
tieve aspect als ten aanzien van het onder
wijskundige aspect. Constructieve onderwijs
politiek houdt het voorbereiden en uitvoeren 
van een samenstel van doelen en middelen in. 
Bij het uitstippelen van het beleid worden dan 
ook beleidsuitgangspunten geformuleerd. Te

vens wordt aangegeven langs welke weg deze 
uitgangspunten verwerkelijkt zullen worden 4). 
Constructieve onderwijspolitiek presenteert 
zich als beleid op lange termijn. Er wordt over 
de opzet en de ontplooiing van het schoolwe
zen gedacht over een lange periode 5). 

Overigens is constructieve onderwijspolitiek 
een gevolg van een viertal ontwikkelingen, die 
zich in de huidige samenleving voordoen 6). 
Allereerst vindt er een aanzienlijke uitbreiding 
van de verantwoordelijkheid van de staat 
plaats; de aandacht van de landelijke overheid 
voor de welvaart en het welzijn van de samen
leving neemt beduidend toe. Deze toename 
van bemoeienis is in de sociaal-economische 
sector reeds een duidelijk verschijnsel. In de 
culturele sector doet zich een soortgelijke ont
wikkeling voor; ook daar neemt de landelijke 
overheid meer en meer belangrijke taken voor 
zijn rekening. De relatie tussen de sociaal
economische en culturele sector is bovendien 
zo intensief, dat aandacht van de staat voor 
het ene gebied welhaast vanzelfsprekend leidt 
tot zorg voor het andere gebied. Het is in 
dit verband zelfs de vraag of er van deelge
bieden gesproken kan worden; beide sectoren 
vloeien in elkaar over. Het laat zich dan ook 
denken, dat constructieve onderwijspolitiek 
gevolgen heeft voor overwegingen en verwar
keiijkingen van sociaal-economische aard. 

Vervolgens moet - ten tweede - geconstateerd 
worden, dat de samenleving verwetenschappe
l[ikt. Wetenschappelijke informatie heeft ver
anderende invloed op het leven van de maat
schappij. Tevens kan opgemerkt worden, dat 
de wetenschap vermaatschappelijkt. De gege
vens, die door wetenschappelijke activiteiten 
verkregen worden, worden als het ware opge
roepen door ontwikkelingsvragen van de sa
menleving. Dit intensieve contact tussen we
tenschap en maatschappij dwingt de landelijke 
overheid er toe bij zijn beleidsvoorbereiding 
en beleidsuitvoering deskundigen in te schake
len. Hooggeschoolden steunen en begeleiden 
het bestuur van de staat. Het is de taak van 
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de deskundigen wetenschappelijke informatie 
om te zetten in maatschappelijke relevante 
gegevens. Bovendien dienen samenlevings
vragen door hen in onderzoekshypothesen te 
worden geformuleerd. Soms pogen deskundi
gen het beleid van de staat van richting te 
veranderen en in tempo van ontwikkeling te 
versnellen. In dit verband kan gewezen wor
den op onderwijskundigen, die zich op dit mo

ment veel moeite getroosten een voor hen ac
ceptabel constructief onderwijsbeleid te doen 
verwerkelijken. 

Verder neemt - ten derde - de belangstelling 
van de leden van de samenleving voor het on
derwijs toe. Er is een groeiende behoefte aan 
onderricht. De reden daarvan is gelegen in het 
feit, dat vrijwel alle functies, die in de maat
schappij te vervullen zijn, scholingseisen stel
len. Tevens is de betekenis van de particula
ristische criteria, waaronder stand en afkomst 
verstaan moeten worden, afgenomen; er wor
den bij het verwerven van maatschappelijke 
functies universalistische criteria 7), waarmee 
geschiktheid, prestaties en capaciteiten be
doeld worden, gehanteerd. Om voor een 
functie geschikt bevonden te worden, moeten 
bewijzen van bekwaamheid overgelegd wor
den. Diploma's, akten en certificaten bepalen 
de positie, die uiteindelijk op de arbeidsmarkt 
wordt ingenomen. De school is dan ook een 
belangrijke maatschappelijke instelling ge
worden. Het spreekt voor zich, dat de landelijke 
overheid door deze onderwijsvraag gedwon
gen wordt een duidelijk onderwijsbeleid uit 
te stippelen. 

Een laatste - vierde - factor, welke ingrijpen
ae maatschappelijke veranderingen tot gevolg 
heeft, is de democratisering. Er wordt daarbij 
externe en interne democratisering onder
scheiden. De eerste vorm poogt het ideaal van 
gelijke kansen te verwezenlijken. Het onderwijs 
moet er naar streven iedere leerling een op
timale gelegenheid te geven zijn begaafd
heden te ontdekken en te ontplooien. Het 
schoolwezen dient een geheel van on
derwijsvoorzieningen te zijn, die doorstro-
ming mogelijk maakt. Interne democratisering 
beoogt allen aan, die betrokken zijn bij het 
schoolwezen, in bestuurlijke zin rechten toe te 
kennen. Leerlingen, docenten en niet-onderwij
zend personeel krijgen medezeggenschap in 
het bestuur van de onderwijsinstelling. Het zal 
duidelijk zijn, dat deze opvattingen van de 



landelijke overheid maatregelen met betrekking 
tot bestuurlijke voorzieningen verlangt. 

Al deze ontwikkelingen leiden er in ieder 

geval toe dat de landelijke overheid een ge
richte onderwijspolitiek moet ontwikkelen. 
Noch aan het toeval, noch aan het particuliere 
initiatief kunnen veranderingen van en in het 
onderwijs worden overgelaten. 

Drie modellen 

De realisering van een constructieve onderwijs
politiek kent een drietal mogelijkheden. Er wordt 
in dit verband gesproken van drie realisatie
modellen: er zijn het decisionistische model, 
het technocratische model en het pragmatische 
model 8). 

Het decisionistische model gaat uit van het 

primaat van de politieke beslissing. De lande

lijke overheid - na correctie en admissie van 
het parlement - regelt de stand en gang van 

zaken binnen een samenleving. Maatregelen 
worden als het ware van buitenaf en bovenaf 
ingevoerd en opgelegd. De politieke beslissing 
kan - en zal ook in vele gevallen - gebaseerd 
zijn op informatie van deskundigen. Omdat 
het politieke besluit evenwel op de gekozen 
waarden berust wordt een duidelijk onder
scheid gemaakt met de reflecterende bena
deringswijze van de deskundige. De rationaliteit 
van het wetenschappelijk overwegen gaat aan 
de irrationaliteit van het politieke handelen 
vooraf. Waliswaar kan een politiek vraagstuk 
leiden tot wetenschappelijke activiteiten, de 
resultaten van het verlangde onderzoek wor

den slechts beschikbaar gesteld. De beslissing 
tot het gebruik van de aangereikte mogelijk
heden ligt bij de besluitsinstanties. Met betrek
king tot het onderwijsbeleid kan gesproken 
worden van wat K. R. Popper "social enginee
ring" 9) heeft genoemd; een sociale techno
logie, die een praktische toepassing van soci
aal-wetenschappelijke informatie betekent. 
Naar Poppers opvatting is het in dit verband 
slechts mogelijk te spreken over "piecemeal 
social engineering" 9). De veranderingen, die 
plaats vinden, zijn beperkte hervormingen. 
De wijzigingen dienen als bescheiden aanpas
singen beschouwd te worden. 

Het technocratische model laat een omkering 
van het decisionistische model zien. In plaats 
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van het primaat van de politieke beslissing kan 
hier gesproken worden van het primaat van 
de technocratische decisie. De wetenschap
pelijke deskundigen schrijven de politici voor 
wat dezen moeten doen en laten. Zuiver poli
tieke beslissingen op basis van waarden en 

normen zijn naar deze opvatting niet mogelijk. 
De empirisch-experimenteel gefundeerde aan

wijzingen van technologen prevaleren. De lan
delijke overheid heeft dan ook nog slechts 
het bestuur over instituten. Het parlement 
wordt tot een orgaan van controle door des
kundigen 1 0). De veranderingen, die binnen 
de samenleving plaatsvinden, worden ook hier 
van bovenaf en van buitenaf geïnitieerd en 
gestimuleerd. H .Marcuse meent, dat er ge
sproken kan worden van het politieke sys
teem van de technologische rationaliteit 11 ). 
De wetenschap poogt die middelen te beden
ken, die het samenleven optimaal doen verlo
pen. Het goede en verzorgde leven is daarbij 
maatstaf. Marcuse lijkt zelfs een door de tech
nologische ontwikkeling te beweeggebrachte 

gelijkschakeling van mensen te verwachten. 

Wijzigingen, die binnen het onderwijs gereali
seerd worden, zijn gebaseerd op wetenschap
pelijk onderzoek. Het DDA-model - het model 
van development, diffusion en adeption - staat 
daarbij borg voor een juiste ontwikkeling (de
velopment) van de vraagstelling, die het on
derkennen en het onderzoeken (invention and 
design) van het probleem bevat; voor een ge
richte verbreiding (diffusion) van de research
uitkomsten, die verspreiding en demonstratie 
(dissemination and demonstration) behelst en 
voor overname (adoption), die betrekking heeft 
op realisering van de effecten (trial, instellation 
and institutionalization). 

Het derde realisatie-model wordt het prag
matische genoemd. Dit model wenst een dia
lectische relatie tussen waarden en informatie 
te verwerkelijken. Politiek en wetenschap die
nen, naar de opvatting van de geestelijke va
der van dit model, J. Habermas, in een kriti
sche relatie te staan. De deskundige is niet on
dergeschikt aan de politicus, zoals bij het de
cisionistische model, of souverein ten opzichte 
va nde politicus, zoals bij het technocratische 
model, maar beiden werken op rationele grond
slag samen. Wetenschappelijke informatie 
wordt vertaald in praktische adviezen. De 
vragen van politici leveren wetenschappe-
lijke probleemstellingen op. De aanvanke-
lijk vage politieke doelstellingen worden 



in gezamenlijk overleg nader in wetenschappe
lijke hypothesen gepreciseerd. Deze hypo
thesen geven aanleiding tot onderzoekspro
jekten. De resultaten daarvan moeten weer op 
hun maatschappelijke relevantie bezien worden. 
De discussie, waarom het Habermas evenwel 
binnen het pragmatische model is begonnen, 
mag zich echter niet beperken tot een com
municatie tussen wetenschappers en politici. 
Allen zullen moeten kunnen participeren in 
de hier bedoelde dialoog. Een politiek gefun
deerde openbaarheid zal alle leden van de 
samenleving in de gelegenheid dienen te stel
len aan de discussie over de praktische bete
kenis van wetenschappelijke informatie deel te 
nemen. Het gaat immers om de realisering 
van normen en waarden voor de gehele ge
meenschap. De facto wenst Habermas een de
mocratische uitwisseling van inzichten. Deze 
uitwisseling levert evenwel een aantal proble
men op. B. C. van Houten noemt er een drie
tal. Hij memoreert achtereenvolgens het feit, dat 
veel wetenschapsbeoefenaren een geheim
houdingsplicht kennen; dat het contact van de 
onderzoeker met het publiek nauwelijks meer 
tot stand komt door het gehanteerde vakjargon 
en dat een wetenschappelijke specialisatie de 
afstand in hoge mate vergroot. Toch meent 
genoemde auteur, dat er oplossingen zijn. Van 
Houten stelt, dat wetenschappers hun ge
heimhoudingsplicht als een politiek probleem 
moeten leren zien. Verder merkt hij op, dat het 
noodzakelijk is aandacht te besteden aan de 
vorm en de inhoud van - leesbare - publika
ties. Tenslotte zal de wetenschapsbeoefenaar 
dienen te komen tot een betere communica-
tie 12). Het pragmatische model maakt in ieder 
geval duidelijk ,dat de maatschappelijke bete
kenis van wetenschappelijke arbeid een drin

gend probleem is. 

Tenslotte 

De minister van onderwijs en wetenschappen 
spreekt in verband met zijn onderwijsbeleid 
eveneens over drie realisatie-modellen. Mi
nister Van Kemenade denkt daarbij niet aan 
het decisionistische model, het technocra
tische model of het pragmatische model, maar 
aan de aan R. Chin en K. D. Benne ontleende 
politiek-administratieve, rationeel-empirische en 
normatief-reëducatieve modellen 13). Deze mo
dellen komen overeen met de eerder aange-
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geven paradigmata. Van het politiek-admini
stratieve model zegt minister Van Kemenade, 
dat het parlement de wet vaststelt. De lande
lijke overheid voert uit. Het rationeel-empiri
sche model is vooral gebaseerd op ervarin
gen opgedaan in de natuurwetenschappelijke 
sector. Er wordt na strikt wetenschappelijk on
derzoek een directe toepassing verondersteld. 

Het normatief-reëducatieve model wordt een 
interactie-model genoemd. De veranderingen 
worden gerealiseerd door participatie van alle 
betrokkenen. 

Minister Van Kemenade doet uit genoemde 
modellen geen keuze. De minister van 
onderwijs acht dat niet mogelijk. Bij de 
uitvoering van zijn onderwijsbeleid wenst 
hij eclectisch te werk te gaan. Hij kan 
zich zelfs voorstellen, dat combinaties van as
pecten uit verschillende modellen mogelijk 
zijn 14). f:let is evenwel de vraag of deze hou
ding van minister Van Kemenade de duidelijk
heid van het uitvoeringsbeleid ten goede komt. 
Een wisselende werkwijze leidt tot verwarring. 
De uitspraak, dat rekening gehouden zal wor
den met onderwijsgevenden, onderwijsvra
genden en ouders is geen garantie, dat bij 
een eclectische werkwijze decisionistisch 
optreden voorkomen wordt. Het denk-
beeld, dat de grote beleidslijnen door 
het parlement worden vastgelegd, is bij 
wisselende uitvoeringsmogelijkheden geen 
waarborg voor het tegengaan van een techno
cratische ontwikkeling. Terecht wordt met be
trekking tot het overleg met het onderwijs-
veld het gevaar van corporatisme gesignaleerd; 
open discussies zouden dan weleens zo goed 
als achterwege kunnen blijven. Er zal dan ook 
door de minister een duidelijke keuze van het 
werkmodel gedaan moeten worden. 

Het is overigens een interessante vraag welk 
model van realisatie voor een constructieve 
onderwijspolitiek de VVD voorstaat. De keuze 
van het model heeft consequenties voor de 
vorm, maar bovenal voor de inhoud van deze 
constructieve onderwijspolitiek. Popper wekt 
de indruk, dat met het decisionistische model 
een progressief-liberale onderwijsontwikkeling 
mogelijk is 15). Chin en Benne beweren, dat 
het rationeel-empirische model van klassiek
liberale huize is 16). Het pragmatische model 
lijkt echter, vanwege een optimale inspraak
mogelijkheid, een typisch liberale benaderings
wijze. Het biedt althans betrokkenen, waarbij 



vooral aan ouders en leerlingen gedacht moet 
worden, de gelegenheid in alle vrijheid mee te 
denken over de opbouw en de ontwikkeling 
van het Nederlandse schoolwezen. Het ver
dient dan ook overweging het pragmatische 
model als realisatie-model voor een con
structief onderwijsbeleid te hanteren. Een 
algemene communicatie over de onder
wijsproblematiek is namelijk gewenst, omdat 
het pedagogische vraagstuk niet slechts een 
aangelegenheid kan zijn voor politici en des
kundigen. Ouders en leerlingen hebben belan
gen, die door de politici niet steeds gerepre
senteerd en door deskundigen niet steeds be
grepen kunnen worden; zij dienen de mogelijk
heid te hebben hun waarden en normen te stel
len tegenover de --genuanceerde - politie-
ke opvattingen en de - abstracte - deskundige 
inzichten. Een vrije discussie kan leiden tot 
politieke openbaarheid en wetenschappelijke 
verstaanbaarheid. 

Het pragmatische model heeft overigens 
slechts kans van slagen bij actieve deelname 
van ouders en leerlingen. Deze deelname, 
die gericht is op het meebeslissen over de 
opbouw en de ontwikkeling van het Nederland
se schoolwezen, kan eerst gerealiseerd wor
den na toekenning van inspraak aan betrokke
nen. Op dit ogenblik hebben evenwel de ver
schillende, al of niet wettelijk verplichte ou
dercommissies, -comité's, -raden en -vereni
gingen van openbare, protestants-christelijke 
en roomskatholieke signatuur geen of slechts 
beperkte invloed op het onderwijs. Schoolpar
lementen, waarin leerlingen door hun klasge
noten vertegenwoordigd worden, functione-
ren - zo deze parlementen er al zijn - uiterst 
gebrekkig. Leerlingen hebben ten aanzien van 
hierbedoelde onderwijsaspecten plaatselijk 
of landelijk gezien geen inbreng. 

Bij de eventuele toekenning van inspraak 
van betrokkenen in de opbouw en de ontwikke
ling van het schoolwezen kunnen twee vor
men onderscheiden worden, te weten functio
nele decentralisatie en territoriale decentra
lisatie 17). Bij de eerste vorm wordt een ge
deelte van de taak van de landelijke overheid 
overgedragen. Deze overdracht kan betrek
king hebben op de vorm en de inhoud van het 
pedagogisch-didactische. De bemoeienis van 
met name ouders en leerlingen beperkt zich 
in dat geval tot de onderwijskundige aspec-
ten van het schoolwezen. Een verdergaande 
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decentralisatie is territoriale decentralisatie. 
Daarbij is sprake van een delegatie van een 
samenstel van taken. Deze vorm van - bij
voorbeeld onderwijskundige èn bestuurlijke -
decentralisatie is binnen het kader van de 
verlangens naar inspraak meer optimaal dan 
functionele decentralisatie. 
Met betrekking tot het schoolwezen kan in 
dit verband aan drie niveau's van participatie 
gedacht worden. Op alle niveau's nemen overi
gens wetenschapsbeoefenaren aan het ge
sprek deel als medewerkers van pedagogisch
didactische centra. Elke school - ook het 
openbare leerinstituut - heeft een school
bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van onderwijzend personeel, en niet-onder
wijzend personeel, ouders en leerlingen, voor 
wie de enigszins arbitraire leeftijdsgrens van 
zestien jaar gesteld wordt. Het schoolbestuur 
heeft een financieel-bestuurlijke taak en een 
pedagogisch-didactische opdracht. De beste
ding van onder meer de door de diverse over
heden beschikbaar gestelde gelden, de be
noeming van personeel en de concretisering 
van het schoolwerkplan is een schoolbestuur
lijke aangelegenheid. 

Gemeentelijk of gewestelijk kan er een instan
tie gecreëerd worden, die een regionale be
leidssamenhang en beleidscoördinatie verwer
kelijkt. Deze instantie is een orgaan, dat be
staat uit vertegenwoordigers van schoolbe
sturen aangevuld door gemeentelijke of provin
ciale representanten. Op dit gemeentelijke of 
gewestelijke niveau wordt rekening gehouden 
met regionale omstandigheden en verlangens. 
Ondermeer worden de verhoudingen van con
currentie tussen openbaar en bijzonder on
derwijs door het gemeentelijke of gewestelijke 
beleidsorgaan in samenwerkingsrelaties omge
zet 18). 

Een landelijke onderwijsraad vormt het sluit
stuk van participatie aan de opbouw en de 
ontwikkeling van het Nederlandse schoolwe
zen. In deze raad zijn vertegenwoordigers op
genomen van de regionale instanties. Ook deze 
raad zorgt, evenals genoemde gemeentelijke 
of gewestelijke instantie, voor samenhang en 
coördinatie. De landelijke onderwijsraad geeft 
tegenspel aan het ministerie van onderwijs. 
Daarenboven dient de raad met het departe
ment te komen tot een beleidsvoorbereiding, 
die door de regionale instanties en de school
besturen geaccepteerd kan worden. 



Territoriale decentralisatie behoeft overigens 
een landelijk constructieve onderwijspolitiek 
niet in de weg te staan. Integendeel, de lan
delijke onderwijsraad moet met de nationale 
overheid tot een gericht onderwijsbeleid ko

men. Een regionaal orgaan maakt de be
leidsintenties inzichtelijk en biedt aan be
trokkenen alle gelegenheid de uitvoering bin

nen hun schoolsituatie te verwerkelijken. Bij 
deze opzet wordt zonder meer uitgegaan van 
een samenhang van verantwoordelijkheden 
voor het onderwijs, die op meerdere niveau's 
wordt gerealiseerd. Gezamenlijk wordt de ver
betering en de vernieuwing van het onderwijs 
overwogen en uitgevoerd. Bij het voornemen 
daartoe dient door alle niveau's aan de me
ningsvorming deelgenomen te worden. 
Een zo groot mogelijke openbaarheid is 
daarbij van essentieel belang. De in het 

onderwijsveld bij betrokkenen levende ver
langens moeten expliciet ter sprake wor-
den gebracht. Bij de uitvoering van de plan
ning, die in en na gezamenlijk overleg tot 
stand gekomen is, kunnen mogelijkerwijs actu
ele problemen aangrijpingspunten zijn. De 
schoolbesturen moeten in ieder geval gemo
tiveerd de verbetering en de vernieuwing van 

het onderwijs kunnen uitvoeren. 

Een dergelijke drieledige overleg- en werk
structuur laat overigens onverlet de noodzaak 
van een parlementair-democratische beslis
sing, die uiteindelijk ontwikkelingslijnen op
levert van een constructief onderwijsbeleid. 
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De uitspraken van het gezamenlijk overleg 
kunnen bij deze beslissing uiteraard niet gepas

seerd worden. 
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Het concept-ontwerp van wet 
reorganisatie binnenlands bestuur 

drs. I. A. F. Roeien 

Probleemstelling 

Het vooral in bestuurlijke kring lang verbeide 
regeringsstuk over de bestuurlijke reorganisa
tie van het binnenlands bestuur (juli 1975) is 
voorzien van een goed g,esteld en prettig 

leesbaar Memorandum. 
Hierin wordt uiteengezet waarom de huidige 
bestuurlijke organisatie niet meer passend 

functioneert. 
Samengevat komt het er op neer dat: 

a. de maatschappelijke en technische ont
wikkelingen voor het gemeentelijk bestuurs
niveau een aantal taken te zwaar, te veel 
omvattend en te grensoverschrijdend heb

ben gemaakt; 

b. parallel aan deze ontwikkelingen zich in 
toenemende mate een sterke centralisatie 
van macht bij de Rijksoverheid heeft voor

gedaan. 

Oplossingen 

In het concept-ontwerp wordt als oplossing 
voor deze geconstateerde gebreken een aan
tal wijzigingen (aanpassingen) van de bestuur
lijke organisatie voorgesteld: 

1. De gemeenten moeten worden ontheven 
van taken die hun krachten te boven gaan 
en die bovengemeentelijke aspecten verto

nen. 

2. Er dient een volwaardige regionale be
stuurslaag te worden ingericht di,e deze ta
ken van de gemeenten kan overnemen en 
die tevens de "traditionele" provinciale 

taken kan behartigen. 

3. Er dient een decentralisatie van door het 
Rijk uitgeoefende taken naar de regionale 
bestuurslaag in gang te worden gezet. 

4. Een systematische en ingrijpende herinde
ling moet de verschillen in grootte van 
gemeenten sterk terugdringen. 

Gemeentelijke initiatieven 

De behoefte aan "bijstelling" van de bestuurlij
ke organisatie heeft zich uiteraard in "het veld", 
bij de gemeenten, het meest tastbaar geopen

baard. 

- Gebrek aan eigen deskundigheld en aan 
voldoende financiêle middelen deed de 
gemeenten samenwerking met lotgenoten 
zoeken. Nadat de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen in 1950 tot stand was gekomen. 
leidde deze behoefte tot een groot aantal 
samenwerkingsregelingen. 

- Bovendien hebben de gemeenten in toe
nemende mate de problemen ervaren van 
het grensoverschrijdende karakter van vele 

gemeentelijke besluiten. 
Verschillende spelregels, kostbare onder
linge concurrentie, doublures bij regioge
meenten werden in sterkere mate als sto
rend en overbodig ervaren. 
Steeds meer leidde dit tot het inzicht dat 
regionale coördinatie van beleid en plan
ning noodzakelijk Is. Uit dit inzicht zijn In 
feite de zogenaamde "pregewesten" ont
staan, samenwerklngsregelingen tussen ge
meenten via een vrijmoedige interpretatie 
gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen. 

- Het zijn de gemeenten geweest, gebundeld 
in de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten, die In de afgelopen jaren, niet zon
der succes, met klem van argumenten het 
centralisme hebben bestreden en die de 
grote pleitbezorgers voor de decentralisa

tie zijn geweest. 

Tekortkomingen in de 
gemeentelijke initiatieven 
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Gebruik makend van deze gemeentelijke initia
tieven werd getracht de bestuurlijke taak
uitoefening zo goed mogelijk op de verander
de behoeften af te stellen. 
Wel is gebleken dat er aan de gekozen oplos
singen ook ernstige bezwaren zijn verbonden. 
In het bijzonder valt te wijzen op de volgende 

punten: 



- Gemeenschappelijke regelingen worden 
aangegaan om één bepaald belang gemeen
schappelijk aan te pakken. Hierdoor dreigt 
te veel nadruk op dat ene belang gelegd 
te worden, waardoor een plaatselijke afwe
ging ten opzichte van andere belangen 
(integraal bestuur) wordt bemoeilijkt. 

- Dit wordt versterkt doordat in de praktijk 
bij gemeenschappelijke regelingen de Ge
meenteraad nagenoeg buiten spel staat, 
hetgeen op zichzelf al een bezwaar is. 

- Ook komt het nogal eens voor dat ge
meenten met andere gemeenten in ver
schillende combinaties een aantal gemeen
schappelijke regelingen onderhouden, wat 
ook al niet bijdraagt tot doorzichtigheid 
van het bestuur. 

- Pregewestelijke regelingen vertonen vaak 
de sporen van vooral financiële afhanke
lijkheid van de samenwerkende gemeen-
ten, wat tot te grote vrijblijvendheid en 
tekort aan daadkracht leidt. 

Pregewesten lijden onder het dualisme 
van samenwerkingsorgaan te zijn met regio
nale (bovengemeentelijke) aspiraties. 

Aansluiting van het 
concept-wetsontwerp op 
gemeentelijke initiatieven 

Het concept-ontwerp bevat een aantal voor
stellen, dat goed zou kunnen aansluiten bij de 
in het verleden genomen gemeentelijke initia
tieven onder correctie van de vermelde te
kortkomingen: 

- De voorgestelde provincies nieuwe stijl 
zouden in beginsel de gevoelde behoefte 
aan ·een coördinerend en plannend regio
naal beleid kunnen bevredigen. 

- Financiële onderlinge onafhankelijkheid 
van het regionaal en gemeentelijk bestuur 
lijkt een aantrekkelijk winstpunt. 

- De sterk bepleite decentralisatie van 
door het Rijk uitgeoefende taken krijgt in 
de provincie nieuwe stijl goede kristallisa
tiepunten. 

- Een systematische herindeling van ge
meenten kan de bestuurskracht van het 
plaatselijk bestuur aanmerkelijk vergroten. 

Kritiek op het 
concept-wetsontwerp 

.. De locale democratie is als gedachte spring
levend", aldus een uitspraak van de Voorlopige 
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Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid. 
Het ligt voor de hand dat in een democratisch 
bestuurd land, naar mate de volksontwikkeling 

groeit en de overheidsbemoeiing op alle ter
reinen van het maatschappelijk leven toe
neemt, juist het functioneren van de locale 
democratie van groot belang is. Het plaatse
lijk bestuur is immers door zijn nabijheid en 
betrokkenheid voor de burger het best aan
spreekbaar. Hier wordt de democratie beleefd, 
beproefd en aangepast. 
Daarom is bij een poging tot reorganisatie 
van het binnenlands bestuur grote voorzichtig
heid geboden ten aanzien van taken en 
competenties van dit plaatselijk bestuur. Zelfs 
de schijn van een "uitholling" door taakont
trekking dient te worden vermeden, omdat dit 
een bedreiging van de locale democratie be
tekent en daarmee voor de waardering van 
de burger voor het gehele bestuursstelseL 
Een regionaal bestuursniveau zal altijd verder 
van de burger af staan en hem, wanneer dààr
heen een groot deel van de bestuurlijke be
sluitvorming zou worden verplaatst, een ge
voel van machteloosheid geven, hetgeen 
weer kan leiden tot ongeïnteresseerdheid, on
tevredenheid, radicalisering, kortom aantas
ting van de democratie. 
Daarom zou een uitgangspunt voor ieder be
stuurlijk model steeds moeten zijn dat alles zo
veel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de bur
ger bespreekbaar moet worden gemaakt, dat 
het bestuur steeds op een zo laag mogelijk ni
veau moet plaatsvinden. 

Een dergelijke "belijdenis" als grondslag voor 
een werkelijk democratisch geworteld be
stuursstelsel ontbreekt helaas in het Memo
randum. 
Bij de verdere uitwerking in het Memorandum 
en het concept-wetsontwerp blijkt het gemis 
aan dit uitgangspunt op vele plaatsen. 
Een aantal voorbeelden mag dat verduidelij
ken: 

a. Enige motivering ontbreekt waarom, zoals 
het Memorandum stelt, "een belangrijk deel 
van het huidige takenpakket van de ge
meenten zal moeten worden behartigd 
door bestuur op de regionale bestuurslaag". 

b. Het inperken van de zorg voor de gemeen
telijke huishouding door onttrekking van 
alle taken die maar enigermate "grens
overschrijdende" aspecten hebben. De 
"negatieve lijsten" zijn voor dit voornemen 
illustratief. Hierin wordt een opsomming 



van taakonderdelen gegeven, die resp. 
gemeente en provincie niet tot hun be
stuurstaak mogen rekenen. 
Roepen de in die lijsten vermelde taken 
reeds veel vragen en grote twijfel op, bo
vendien wordt de Kroon bevoegd om aan 
de lijst nog andere onderwerpen toe te 

voegen! 

c. In het Memorandum wordt ook wat betreft 
de uitvoering van taakonderdelen met 
zoveel woorden gezegd, dat onderbren
ging hiervan zoveel mogelijk op die be
stuurslaag dient plaats te hebben, "waar 
die uitvoering het maximum aan effect 
kan hebben". Hieruit blijkt een overwaar
dering van de doelmatigheid ten opzichte 
van de democratie in het bestuur. Meer 
technocratie dan democratie ! 

d. Het lijkt toch overbodig om alle eenvou
dige samenwerkingsregelingen, veelal in 

het intergemeentelijke uitvoerende vlak 
liggend, naar regionaal niveau over te 

brengen. 

e. De overheveling van taken, die via wijzi
ging van Bijzondere Wetten moet worden 
bewerkstelligd, wordt in het geheel niet 
aannemelijk gemaakt. Enkele voorbeelden 

daarvan: 

- Door een voorgestelde wijziging van de 
brandweerwet moet de organisatie en 
het beheer naar de provincie worden 
overgeheveld. 
Als pleister op de wonde wordt de mo
gelijkheid opengElhouden om "op locaal 
niveau een gedeelte van de uitvoeren
de taken op het stuk van de brandweer 
te doen verrichten. Met name daar, 
waar thans in belangrijke mate vrijwilli
gers worden ingeschakeld, zal mede
werking van het gemeentebestuur van 

belang zijn". 
Verder wordt gesproken over een nood
zakelijke "deconcentratie van personeel 
en materieel". 
Wanneer men zich realiseert dat het 
overgrote deel van de Nederlandse 
brandweerbemanning uit plaatselijke 
vrijwilligers bestaat en dat de resp. 
brandweerorganisaties, maar ook het 
adviesorgaan voor de Minister, de 
Brandweerraad, steeds hebben gewe
zen op het belang van het handhaven 
van plaatselijke corpsen, met t.a.v. een 
aantal aspecten een goede regionale co
ördinatie, dan zou hier wat meer om-
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zichtigheid voor de hand hebben gele

gen. 
- Door wijziging van de Wet op de Ruim

telijke Ordening wordt voorgesteld de 
provincie bij streekplan de bevoegdheid 
te geven "provinciale bestemmingsge
bieden" aan te wijzen. Van deze gebie
den gaan de gemeentelijke planbevoegd
heden geheel of gedeeltelijk naar de 

provincie over. 
Ook de Kroon kan het grondgebied van 
een provincie op verzoek van het pro
vinciaal bestuur als een dergelijk ge
bied aanwijzen. Op geen enkele wijze is 
hier aannemelijk gemaakt dat een der
gelijke in de gemeentehuishouding diep 
ingrijpende inbreuk noodzakelijk zou 
zijn. Streekplan en aanwijzingsbevoegd
heid van de Minister vormen een sinds 
jaren bestaand instrumentarium voor 
reginonale en nationale planning en co

ordinatie. 
Als er van ongewenste ruimtelijke ont
wikkelingen sprake is, zou eerst de 
vraag moeten worden beantwoord of 
dit bestaande instrumentarium te kort 
is geschoten dan wel of het onvoldoen
de is gebruikt. 

- Alhoewel ten aanzien van grondbeleid, 
bouwverordeningen en bouw- en wo
ningtoezicht stellig om provinciale co
ordinatie gevraagd moet worden, is het 
ook hier volstrekt onduidelijk waarom 
het totale beleid, dus ook de uitvoe
ring, moet worden overgeheveld naar 
de provincie, al blijft dan "medebewind" 
als troostprijs genoemd. Ook hier lijkt 
sprake te zijn van een overbodige en 
bepaald ondoelmatige regionale cen

tralisatie ! 
f. Een punt, dat tot grote teleurstelling en 

wantrouwen, vooral in gemeentelijke kring, 
heeft geleid is het ontbreken van een be
hoorlijke uitwerking van het decentralisa
tiebeginseL Juist omdat in het Memoran
dum de decentralisatie als hèt kenmerken
de verschil van dit wetsontwerp met vo
rige ontwerpen is aangeduid. 
Na een breed uitmeten van de grote be
zwaren, verbonden aan de open en sluipen
de centralisatie voor de locale democratie, 
wordt nauwelijks de aanduiding van een 
mogelijke oplossing gegeven. 
Het resultaat van de analyse van een 50-
tal Bijzondere Wetten is wel uitmate pover, 
terwijl bovendien in een aantal van deze 



wetten, zoals in het bijzonder t.a.v. de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 
voorgestelde wijzigingen resulteren in een 
nieuw overbodig provinciaal centralisme ! 

g. Hoe loffelijk ook het streven om iedere 
bestuurslaag een eigen financiêle onaf
hankelijkheid te bieden, dat dit onder 
meer moet gaan ten koste van een over
wegend deel van de zojuist ten bate van 
de gemeenten ingevoerde Onroerend Goed 
Belasting is weer een aantasting van de 
pas verworven kleine extra beslisruimte 
in het locale bestel. 

h. Teleurstellend ook zijn de passages in 
het Memorandum, gewijd aan het Comple
mentair bestuur. 
Het is in de praktijk van het besturen 
steeds duidelijker geworden dat de tijd 
van besturen in drie gescheiden wereldjes: 
rijk, provincie en gemeente voorbij is. 
In feite is er sprake van één algemene 
bestuurstaak voor de Overheid. 
In een sterke onderlinge afhankelijkheid 
moet deze taak door de verschillende be
stuursniveaus worden volbracht. Hierbij 
moet gewerkt worden aan een gemeen
schappelijk aanvaarde beleidsconceptie, 
waarbij de bestuurslagen elkaar aanvullen, 
ondersteunen en corrigeren. 
Van een dergelijk samenspel van in be
ginsel gelijkwaardige bestuurslagen is in 
het Memorandum geen sprake. 
Daarin wordt onder complementariteit ver
staan een stelsel, waarin "de toedeling 
van verantwoordelijkheden zoveel mogelijk 
naar bindende regelen plaatsvindt" en de 
"verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van taakonderdelen zoveel mogelijk op die 
bestuurslaag wordt ondergebracht, waar 
die uitvoering het maximum aan effect kan 
hebben". 

Samenvattend moet worden geconcludeerd, 
dat het gehele ontwerp té veel staat in het 

teken van "opladen" van het regionale be
stuursniveau en nauwelijks enige positieve 
aandacht aan de gemeentelijke bestuurslaag 
wijdt. 
En dat terwijl toch het gemeentebestuur bij 
uitstek aanspraakbaar is voor de burger, zo
dat mag worden gesteld dat hier de basis van 
ons democratisch bestuursstelsel ligt. 
Hier zal het gehele Overheidshandelen zijn 
aanpassing, vertaling en uitmonding moeten 
vinden. 

Provinciale indeling 

Wat betreft de regionale herindeling wordt het 
aanpassingsvermogen van de kritische be
schouwer wel op grote proef gesteld. Met 
het patroon van de 44 regio's uit de Struc
tuurschets als passend draagvlak voor regio
nale problemen, democratisch besturen en 
beleven, en als decentralisatieniveau nog in 
het hoofd, wordt nu op dezelfde gronden een 
pleidooi gevoerd voor 26 regio's. Alleen de 
onderlinge weging van de gestelde criteria 
heeft kennelijk een verandering ondergaan en 
het inwonersaantal als draagvlakcriterium 
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is hier van 80 à 100.000 op 200.000 gebracht. 
De opgeroepen twijfels doen de vraag opko
men of niet, uitgaande van de bestaande 11 
provincies, een begin kan worden gemaakt 
met de ontwikkeling van deze provincies tot 
een volwaardige bestuurslaag, waarna, na een 
wat grondiger voorbereiding, eventuele aan
passing van de provinciale indeling kan 
plaatsvinden. 
Een systematische gemeentelijke herindeling 
behoeft daar niet op te wachten. 

Het voordeel van een dergelijk gefaseerde 
aanpak voorkomt een chaotische overgangs
fase, onrust onder het groter ambtelijk appa
raat en ook een overrompelend snelle stijging 
van de kosten van het openbaar bestuur. 
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"Haalt onze economische orde 19 84"?* 

Onder deze, z[j het wat anders geformuleerde 

vraagstelling ("Waarheen met onze economi
sche orde ?") heeft de redactie van dit blad 
zich tot een aantal vooraanstaande economen 
gewend. Hun antwoorden treft U in dit num
mer aan dat daarmede geheel gew[jd is aan 
deze fundamentele problematiek. Een proble
matiek die recentelUk weer volop in de be
langstelling is gekomen. 
De huidige economische ontwikkelingen 
(waarbU in het bijzonder de structurele werk
loosheid een centrale plaats inneemt) en het 
op grond daarvan door dit kabinet uitgestip
pelde en nog uit te stippelen beleid hebben 
in belangrijke mate tot een herleving van de 
belangstelling voor de economische 
orde-vraagstukken geleid. 
De aandacht daarvoor, althans blijkens publica
ties e.d. over deze vraagstukken, is in liberale 
kring naar ons oordeel onvoldoende. 
Hierin ligt dan ook mede een belangrijkee 
overweging om dit nummer geheel aan deze 
problematiek te wijden. 

De economische orde kan zowel internationaal 

als nationaal bezien worden. 
In de hiervolgende bijdragen ligt het accent 
vrijwel volledig op het laatste. Daarmee wil 
overigens niet gesuggereerd zijn dat de in
ternationale economische orde en mogelijk 
gewenste veranderingen daarin minder be

langrijk zouden zijn. 
Terzake van de economische orde spelen mo
menteel een aantal ontwikkelingen een belang

rijke rol. 
In de eerste plaats moet daarbij gedacht 
worden aan de groeiende betekenis van de 
structurele werkloosheid. Zoals bekend wordt 
die werkloosheid door het Centraal Plan Bu
reau in 1980 zonder beleidswijzigingen op 
260.000 personen geraamd. Rekening houdend 
met beleidswijzigingen (de nu reeds befaamde 
1% norm en de continuering van in eerste in
stantie als tijdelijk bedoelde lasten-verlichtin
gen) zou de structurele werkloosheid op 
210.000 personen uitkomen. Een cijfer, dat 
ook volgens dit kabinet, onaanvaardbaar hoog 

Is. 

Dit blad is niet de juiste plaats om op de 
oorzaken van die werkloosheidsontwikkeling 

diepgaand in te gaan. In het kader van de 
economische orde moet er echter toch iets 
over gezegd worden. 

Zoals ook uit de volgende b[jdragen duidel[jk 
naar voren komt is de overheid tenminste 
mede-schuldig aan het ontstaan van deze 
werkloosheid. Gebleken is n.l. dat de voortdu
rende st[jging van de collectieve lasten (die 
overigens al veel langer en zelfs sterker 
plaatsvond dan alleen t[jdens dit kabinet) voor 
een groot deel is "afgewenteld" via loonstij
gingen, daarmede zowel tot inflatie als tot 
loonkostenstijgingen geleid heeft en daarmede 
in belangrUke mate "verantwoordel[jk" is voor 
de werkloosheidsontwikkeling. 

Daaruit moet vooralsnog de conclusie getrok
ken worden dat men nog steeds de voorkeur 
geeft aan het zgn. reële vr[j beschikbare in
komen boven collectieve voorzieningen. 
Wij zijn ons ervan bewust dat het zo te stellen 
een ongenuanceerde uitspraak is. 
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I.h.b. Prof. J. van den Doel heeft zich inge
spannen erop te wijzen dat deze conclusie 
niet juist is en dat de afwenteling een on
ontkoombaar gevolg is van de wijze waarop 
m n. de loonontwikkeling in onze samenleving 
is geregeld. M.b.v. een interessante theorie 
tracht hij aan te tonen dat gegeven de or
ganisatie van de vakbeweging en de rol 
daarvan bU de loonvaststelling zo'n afwente
lingsresultaat eigenlUk onontkoombaar is. 1) 

Wat daar ook van moge zijn de conclusie 
voor het te voeren economische beleid moet 
of die zijn die door de Minister van Finan
ciën is getrokken t.w. een matiging van de 
stijging van de collectieve lastendruk, waarbij 
de hamvraag natuurlijk is of die matiging tot 
een stijging van de lasten met 1% per jaar 
voldoende is, ofwel die door Van den Doel, 
De Galan en Tinbergen getrokken is t.w. een 

De titel is geïnspireerd door Ed van Thijn 
in z[jn artikel: "Overleeft de parlemen
taire democratie 1984 ?", Soc. en Demo
cratie, maart 1976. 



centraal geleide loonpolitiek 2) waarbU de 
werknemers duidelük gemaakt moet worden 
dat de collectieve voorzieningen evenzeer 
welvaartsverhogend werken en willicht zelfs 
sterker dan een inkomensverhoging. Van den 
Doel heeft over dit laatste uitgesproken op
vattingen die zich o.i. kenmerken door een 

hoge graad van paternalisme. 

Als liberalen kunnen wij ons beter vinden in 
de opvatting die door de Minister van Fi
nanciën wordt verdedigd n.l. dat het onaan
vaardbaar is de werknemer gedurende een 
langere periode geen inkomensstüging toe te 
staan en alle ruimte aan te wenden voor col

lectieve voorzieningen. 

Deze opvatting staat nog los van de vraag of 
de 1% als zodanig wel aanvaardbaar is, of 

de 1% niet veel minder moet zun. 
Daarover zUn in het recent verschenen jaar
verslag door de president van de Nederlandse 
Bank behartenswaardige dingen gezegd. 
Naast grote instemming met de ombuiging naar 
de 1% als zodanig bepleit de president een 
nadere gedachtenwisseling over de vraag of 
verdergaande beperkingen vereist zijn. Die 
vraag wordt in het verslag reeds als volgt 
beantwoord: "Aangezien het niet aannemelUk 
is dat het beslag van de collectieve sector 
op het nationaal inkomen te allen tijde moet 
blijven toenemen, dient een discussie op gang 
te komen over het niveau waarop en de voor
waarden waaronder dit beslag kan worden ge
stabiliseerd. Onder die omstandigheden zou 
de voeding van de collectieve sector bestaan 
uit de vruchten van een gelUkblüvende belas
ting- en premiedruk. De collectieve sector zou 
dan -in nominale zin - gelüke tred houden 

met het nationale inkomen. 
Hoe dichter men deze situatie zou benaderen, 
hoe eenvoudig2r het probleem van de vere
nigbaarheid van een gewenst beschikbaar 
reeël inkomen en de voor investeringen en 
daarmede voor de werkgelegenheid noodzake
lüke rendement tot een oplossing zou worden 
gebracht, terwijl aldus tevens een wezeniUke 
bijdrage zou worden geleverd tot het over

winnen van de inflatie". 3) 

Dit kan worden beschouwd als het antwoord 
op de iets langere termijnVoor de korte 
termijn geldt dat zelfs een volledig realiseren 
van de 1 %-operatie nog maar bitter weinig 

overlaat voor de particuliere sector. In het 
artikel van Prof. van der Weijden wordt dat 

duidelijk uiteengezet. 

Dat gedeelte van de groei van het nationaal 
inkomen dat dan beschikbaar komt voor de 
particuliere sector zal zowel moeten dienen 
voor een verbetering van de rendementen als 
voor een verbetering van het reële vrü be

schikbaar inkomen. 
Daarmede wordt duidelijk dat e.e.a. alleen te 
realiseren is wanneer er van een uiterst ge
matigde loonontwikkeling sprake is. Daarmede 
zijn wij dan aangeland bij de andere voor de 
huidige economische orde zo wezenlijke ele
menten als de medezeggenschap, de Vermo· 
gensaanwasdeling en het stimuleren van inves-

teringen. 

Alle drie de elementen worden wel gezien als 

prUs die betaald moet worden terwille van 
de loonmatiging. Zo mogen ze gepresenteerd 
of zèlfs afgedwongen worden, hun betekenis 
gaat natuurlijk veel verder en kan belangrijke 
gevolgen hebben voor het reilen en zeilen 

van onze maatschappij. 
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Voor de eerste twee elementen zijn wettelij
ke regelingen ontworpen die binnenkort bij 
het parlement zullen worden ingediend. 

Ten aanzien van het sturen van de investe
ringen is men nog niet zover. In het kader van 
de uit te brengen Structuurnota zal dit waar
schijnlijk een nader uitwerking krUgen. 
Ten aanzien van de strijdigheid, inpasbaar
heid en betekenis van deze regelingen met en 
voor de huidige economische orde verwUzen 
wU gaarne naar de hier volgende bijdragen. 
Wij volstaan met op te merken dat deze re
gelingen, zeker wanneer ze nog gecombineerd 
worden met een (sector)-structuurpolitiek 
wel erg veel tegelijkertijd overhoop halen. 
Daarom alleen al lijkt een nadere bezinning 
en een wat rustiger tempo in ieder geval 

gewenst. 
Bij wUze van inleiding bU de hier volgende ar-
tikelen willen wij met deze opmerkingen vol

staan. 

Wel moet er nog op gewezen worden dat 
anders dan Van der WeUden in zUn bijdrage 
opmerkt de economische orde naar onze 
mening meer is dan een instrument alleen. 



Voor liberalen heeft een economische orde 
die de vrijheid van een ieder zoveel mogelijk 
onverlet laat per definitie de voorkeur. 
Waar het dan om gaat is het "zoveel mogelijk". 
Daarbij zal een afweging moeten plaatsvinden 
ten aanzien van de realiseerbaarheid van de 

1) Een heldere uiteenzetting van zijn opvat
tingen geeft Van den Doel in Democratie 
en Welvaartstheorie, Alphen a.d. Rijn '75. 

2) "Pleidooi voor een geleide loonpolitiek", 
ESB, 17-3-1976. 

3) Verslag over het jaar 1975, De Neder
landse Bank N.V., 27-4-1976, blz. 17/18. 

ook door liberalen onderschreven doelstellin

gen. 
Bij die afweging kunnen onderstaande bij
dragen grote diensten bewijzen. 

De Redactie. 
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Waarheen met onze economische orde? 

Een beschouwing 

C. J. van der Weijden 

Meerdere jaren staat het functioneren van on
ze economische (c.q. maatschappelijke) orde 
ter discussie. Ik noem slechts enige uitingen: 
"Fijn is anders" van de Industriebond NVV, 
"Een visie ter visie" van het NKV, "Onderne
men in verantwoordelijkheid" van het NCW en 
de toespraak van de minister-president op 1 
oktober 1974 te Nijmegen tot het NCW. Met 
name de zgn. ondernemingsgewijze produktie 
werd en wordt op de korrel genomen. Het 
lijkt wel alsof de klok wordt teruggedraaid 
naar de periode van voor de tweede wereld
oorlog. De hernieuwde discussie creëert -
ook wel door de polariserende wijze waarop 
een aantal zaken aan de orde wordt gesteld -
onzekerheid en onrust. Op zich genomen lijkt 
het heilzaam dat over een zo fundamentele 
zaak als het functioneren van onze economi
sche orde wordt nagedacht en gediscussieerd. 
Daardoor wordt voorkomen dat de feitelijke 
gang van zaken als enig mogelijke wordt aan
vaard of gelijk wordt gesteld aan de ge
wenste gang van zaken, kortom het voorkomt 
verstarring. Voorkomen moet echter ook wor
den, dat zodanige tegenstellingen ontstaan 
dat een "modus vivendi" onmogelijk wordt. 

Tegelijk ervaren wij een ernstige terug-
gang in onze economie. Uit oogpunt van de 
werkgelegenheid de ernstigste van de tot nu 
toe na de tweede wereldoorlog verlopen peri
ode. Soms wordt aan de erkenning van dit 
feit de mededeling toegevoegd dat de huidige 
werkloosheid toch nog altijd minder is dan 
die van de jaren dertig 1 ). De betekenis van 
deze toevoeging is niet duidelijk: dient zij ter 
geruststelling of als waarschuwing dat het nog 

erger kan? 

Reflectie op enige thans aan de orde zijnde 
vragen eist naar mijn mening aandacht voor 
de ontwikkeling in het verleden. In de eerste 
plaats is echter een omschrijving van enige 

begrippen noodzakelijk. 

Enige begrippen 

De economie (economische wetenschap) 
houdt zich bezig met het vraagstuk van de 
voorziening van de leden van een samenle
ving met goederen en diensten die moeten 
worden voortgebracht. Het gaat om de vol
gende vragen: wat zal worden geproduceerd, 
welke hoeveelheden zullen worden geprodu
ceerd, waar zal worden geproduceerd, wie 
deelt - en in welke mate - in de resultaten 
van de produktie, hoe staat het met de stabi
liteit van en de onzekerheid rond de produktie, 
wie zal de gevolgen van instabiliteit en onze
kerheden dragen en in welke mate ? De 
vragen hebben betrekking op de organisatie 
van de produktie, de consumptie en de ver

deling. 

Welke maatstaf (of maatstaven) wordt gehan
teerd bij de beoordeling van deze organisa
tie? Vroeger werd de maatstaf in de economie 
aangeduid met de term welvaart. In de afgelo
pen jaren is in het spraakgebruik het begrip 
welvaart versmald tot de (materiële) voorzie
ning met goederen en diensten. Daarnaast 
kwam het begrip welzijn in gebruik. 
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Niet zelden wordt een tegenstelling gemaakt 
tussen welvaart en welzijn. Zo zou bijvoor
beeld economische groei (in materiële zin) wel 
leiden tot een grotere welvaart, echter dit zou 
ten koste van welzijn gaan. In dit verband 
moet worden opgemerkt dat iedereen uiter
aard vrij is begrippen op een bepaalde wijze 
inhoud te geven, mits maar niet wordt gesteld 
of gesuggereerd dat in de economie wordt uit
gegaan van een smal materieel welvaartsbe

grip. 

Zuidema hanteert de begrippen welvaart en 
welzijn op een andere wijze 2). 
De samenleving kent een complex van doelein
den dat expliciet of impliciet wordt uitgedra
gen. Dit geheel van onduidelijke, soms tegen
strijdige en door emoties ingegeven wensen 
duidt hij aan met het begrip welzijn. Deze 
wensen leiden tot vragen waarvan sommige 
kunnen worden onderzocht met behulp van de 
economische theorie. De theorie maakt duide
lijk welke wensen realiseerbaar zijn 3). Deze 
realiseerbare doeleinden kunnen worden aange-



duid met het begrip welvaart. 
De volgenda stap is dan dat normen voor het 
handelen worden geformuleerd: aangegeven 
moet worden op welke wuze de geformuleer
de welvaart kan worden bereikt. 

Het vraagstuk van de economische orde om
vat de wijze van organisatie van de huishou
dingen (consumptlehuishoudingen, produktie
huishoudingen en overheidshuishoudingen) en 
de wijze waarop het verkeer tussen deze 
huishoudingen is geregeld. Anders geformu
leerd: welke instituties zijn nodig om de ge
wenste welvaart te bereiken? Uitgaande van 
de opvatting van Hamilton, dat een institutie 
een gedragspatroon aanbrengt in het mense
lijk handelen (met een zekere tolerantiezöne), 
kan de vraag ook als volgt worden geformu
leerd: welke gedragspatronen zijn uit oogpunt 
van de welvaart wenselijk? 

Bedacht moet worden dat een economische 
orde niet een op zichzelf staand iets is. HU is 
ingebed in of verweven met een politieke, 
sociale en rechtsorde: bij een bepaalde econo
mische orde behoort een of behoren een be
perkt aantal politieke, sociale en juridische 
structuren. Indien men bijvoorbeeld de vrije 
markt als enige regulateur van produktie en 
consumptie aanvaardt, zal de overheid anders 
functioneren dan in het geval waarin de markt 
niet als enige regulateur wordt aanvaard. In 
het eerste geval zal men op een andere wijze 
de sociale en juridische verhoudingen regelen 
dan in het tweede geval. Mede door deze 
verwevenheid is het vraagstuk van orde zo ge
compliceerd. Daardoor ook kunnen fricties 
ontstaan, immers een gelijkgerichte en gelijk
tijdige ontwikkeling van de verschillende .,or
des" is niet gegarandeerd. 

Opvattingen in de 
18e en 19e eeuw 

Twee honderd jaar geleden verscheen van 
Adam Smith het invloedrijke werk .. An ln
quiry into the Nature and the Causes of the 
Wealth of Nations". Er is en wordt gesteld dat 
met dit boek de grondslag van het economisch 
liberalisme werd gelegd. Hiermee wordt dan 
bedoeld dat Smith als gewenste economische 
orde de orde van het .. laissez-faire" poneert. 
Het handelen van de mensen voorzover dat 
betrekking heeft op produktie en consumptie 
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zou in deze orde volledig door onpersoonlijke 
marktkrachten worden geleid. Er zou geen 
plaats zijn voor een overheid die bewust in
vloed uitoefent op het economische proces, 
de overheid zou alleen een nachtwaker zijn. 
Smith is echter genuanceerder. De door hem 
bepleite economische orde heeft hU aange
duid als een .,system of naturel liberty". In de
ze orde zou het concurrerend gedrag van de 
deelnemers aan het economisch verkeer tot 
het beste resultaat leiden: groei, een inkomens
toename waarin alle klassen van de samenle-
ving delen ( ........ cheerful and hearty progres-
sive state ...... "). 
Dit stelsel van Smith richt zich wel tegen het 
gedetailleerde overheidsingrijpen van zijn tijd 
maar wijst niet elk overheidsingrUpen af. Ener
zijds moet de overheid zorgen dat aan een 
aantal algemene voorwaarden is voldaan, zo
dat de orde kan functioneren (bescherming 
tegen agressie van buiten, bescherming tegen 
misdaad, het verrichten van bepaalde publieke 
werken). Anderzijds moet de overheid corrige
rend en aanvullend optreden wanneer de 
marktwerking gebreken zou vertonen of wan
neer bijzondere omstandigheden dit nodig 
zouden maken. 

In de 19e eeuw constateerden schrijvers 
die onder de naam Utopisten of Utopistische 
Socialisten worden samengenomen dat de 
economische orde slechts voor bepaalde klas
sen .,cheerful", .. hearty" en .. progressive" was. 
In de visie van Smith zouden de ondernemers 
door sparen en investeren de groeiende 
.. wealth" laten ontstaan, die aan eenieder ten 
goede zou komen. De werkelijkheid was an
ders. Zowel in de landbouw als in de indus
trie werden door het investeren mensen afge
stoten. In de industriêle centra concentreerden 
zich mensen in de hoop werk te vinden, hun 
bestaan was ver van rooskleurig. Smith ging 
uit van de gelijkheid van de mensen. Vastge
steld kon echter worden dat deze gelijkheid 
niet tot uidrukking kwam in de inkomensver
deling. 
Deze groep pleitte dan ook voor een andere 
economische orde, een economische orde 
waarin welke sprake zou zijn van gelijkheid. 

Een andere aanval is gekomen van de kant van 
Marx, die de stelling uitwerkte dat het kapita
lisme een noodzakelijke ontwikkeling door
maakt die het bereiken van de door Smith 
verwachte situatie onmogelijk maakt. Via toe-



nemende "Verelendung" zou het kapitalisme 

eindigen in een .. Zusammenbruch". 

Ontwikkelingen tot de 
tweede wereldoorlog 

In de 19e en 20e eeuw heeft de organisatie 
van de produktie en de verdeling een bepaalde 
ontwikkeling doorgemaakt. Ik beperk mij - en 
dan nog uiterst globaal - tot twee aspecten: 
de arbeidsmarkt en de grote onderneming. 

Wat de arbeid betreft bracht de 19e eeuw de 
.. sociale kwestie", waarna, zij het aarzelend, 
de ontwikkeling van het arbeidsrecht en het 
sociaal recht begon. De werknemers orga
niseerden zich, de werkgevers eveneens. 
Naast de regeling van de arbeidsovereen
komst in het Burgerlijk Wetboek kwam in 
1927 de Wet op de Collectieve Arbeidsover
eenkomst en in 1937 de mogelijkheid tot het 
algemeen verbindend verklaren van bepalingen 
uit de CAO's. De plaats van de arbeid in de 
onderneming bleef uit oogpunt van beschik
kingsmacht onveranderd: men was in dienst 
van de onderneming en stelde zijn bekwaam
heden ter beschikking van de leiding. Ging het 
de onderneming goed, dan ging het ook de 
werknemers goed, althans in die zin dat men 
werk had en dus een inkomen verdiende. Ging 
het de onderneming slecht dan verloor men 
zijn baan en zijn inkomen. Er was geen garantie 
op werk en evenmin een inkomensgarantie. 

Wat de produktiesfeer betreft kan enerzijds 
worden gewezen op een toename in gecom
pliceerdheid van de kapitaalgoederen (die 
eveneens invloed had en heeft op de vraag 
naar arbeid) en anderzijds op de ontwikkeling 
van (eveneens gecompliceerde) duurzame 
consumptiegoederen. Een aanvang nam de 
ontwikkeling van de produktie en de afzet op 
grote schaal (veelal verdedigd op grond van 
kostenargumenten) en de invloed van "re
search and development". 

De produktie voor de markt stelt de produ
cent voor een aantal onzekerheden: zal het ge
produceerde ook worden afgezet (is goed ge
anticipeerd op de vraag van de afnemers), zal 
men staande blijven in de concurrentiestrijd, 
is er voldoende continuïteit bij de aanvoer van 
de benodigde produktiemiddelen? Dit leidt 

tot pogingen deze onzekerheden te verminde

ren: vermindering van de concurrentie, hori
zontale en verticale integratie en beïnvloeding 

van de afnemers. 
In een periode en in landen waarin concurren
tie als iets wenselijks wordt gezien, leidt de 
beperking van de concurrentie en het groter 
worden van de ondernemingen tot wetgeving 
op dit gebied. In de USA startte de ontwik
keling van de wetgeving in 1890 met de Sher

man-Act. 

In de vermogensverhoudingen traden veran
dering op als gevolg van de uitbreiding van 
de kapitaalgoederenvoorraad in de 19e eeuw . 
Door de ontwikkeling van de naamloze ven
nootschap burgerde het aandeel als beleg
gingsvorm in en daarnaast onstond een veel
heid van schuldtitels. Naast de ondernemer
eigenaar (leiding en kapitaalverschaffer val-
len samen) ontstond de mogelijkheid van een 
scheiding tussen de leiding en de kapitaal
verschaffer (aandeelhouders, koper van schuld
titels). Na 1945 verzelfstandigde de leiding 
zich in een aantal gevallen verder en wat de 
grote NV's betreft werd de eigendom van 
de aandeelhouder uitgehold. De .. managers" 
kregen de beschikkingsmacht over de onder
neming, het vermogen inbegrepen. 
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Op twee punten ten aanzien van de periode tot 
de tweede wereldoorlog zij nog gewezen. In 
de eerste plaats wijs ik op de discussies over 
de economische orde, die ook in het parle
ment plaatsvonden. Het denken over de eco
nomische orde kreeg in deze periode o.a. ge
stalte in twee hervormingsplannen: het Plan 
voor een bedrijfsorganisatie van Veraart en het 
Socialisatierapport van de SDAP. In de tweede 
plaats wijs ik op wetgeving die na 1930 tot 
stand kwam. In deze periode is enerzijds 
sprake van crisismaatregelen - dat wil zeg-
gen van tijdelijke maatregelen - (crisisinvoer
wet, landbouwcrisiswetten enz.). Anderzijds 
is ook een begin te zien van een algemene 
wetgeving op het gebied van de ordening 
(Bedrijfsradenwet, Wet op het algemeen ver
bindend en onverbindend verklaren van onder
nemingsovereenkomsten en de Vestigingswet 
kleinbedrijf). Interessant is het mechanisatie
wetje voor de sigarenindustrie uit 1935 waar
door voor een bepaalde periode een verder
gaande mechanisatie - vervanging van arbeid 
door kapitaal - werd stopgezet. 



Ontwikkelingen na de 
tweede wereldoorlog 

Na de tweede wereldoorlog werd in ons land 

gekozen voor een op export gerichte indus
trialisatiepolitiek mede om werkgelegenheid 
te creëren voor een snel groeiende bevolking. 

De gedachten over de plaats van de over
heid in het economisch leven waren radicaal 
veranderd. Voor de oorlog werd bijvoorbeeld 
nog gediscussieerd over de vraag wie verant
woordelijk is voor het monetaire beleid en in 
verband daarmee over het statuut van de Ne
derlandsche Bank. Na de oorlog werd een 
beslissing genomen: de aandelen van de cen
trale bank werden genaast en de Bankwet 
van 1948 werd van kracht. Basis van de beslis
sing was de overtuiging dat de regering verant
woordelijk is voor dit beleid. Voor de oorlog 
was er discussie over de vraag wat de taak is 
van de overheid in geval van werkloosheid. 
In alle door de depressie getroffen landen -
ook in ons land - zijn er mensen geweest die 
hebben gesteld dat de overheid de werkloos
heid kon en moest bestrijden door een politiek 
van openbare werken en dat in verband hier
mee begrotingstekorten moesten worden 
aanvaard. Theoretisch scheen deze opvatting 
te worden gefundeerd in het in 1936 versche
nen boek ,.The General Theory of Employ
ment, Interest and Money" van de Engelse 
economist Keynes. Het boek bevat scherpe 
kritiek op de toen heersende opvattingen in 
de economie, op bepaalde aspecten van de 
toen bestaande economische orde en heeft 
wat invloed betreft alle tijdgenoten die met 
dezelfde problematiek bezig waren terecht of 
ten onrechte volledig overvleugeld. Van Key
nes wordt gezegd, dat hij de basis heeft ge
legd voor de moderne macro.economie. De 
zg. post-Keynesiaanse macro.economische 
opvattingen liggen ten grondslag aan het ook 
in ons land na de oorlog gevoerde macro
economische beleid. 

Wat de arbeidsmarkt betreft, werd aanvaard 
dat voor deze markt de vrije markt als orga
nisatievorm niet zonder meer kan functione
ren. Aan de voorwaarden die de vrije markt 
stelt is niet voldaan. Deze opvatting is reeds 
oud. In 1848 stelt de Engelse klassieke eco
nomist John Stuart Mill reeds dat de vak
vereniging voor de arbeidsmarkt een nood
zakelijk instrument is 3a.) 
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De economische orde van Nederland is in 

deze periode door Goedhart aangeduid met de 
term ,.économie orientée": een type volks
huishouding ,.die, wat de wijze van uitoefe
ning van overheidsinvloed op het economisch 
proces betreft, het midden houdt tussen de zg. 
centraal geleide economie enerzijds en de 
volkshuishouding met volkomen overheids-
enthouding ...... anderzijds" 4). Een andere 
veel gebruikte term is: gemengde economi
sche orde. Deze terminologie lijkt thans weinig 
bevredigend. Het is niet duidelijk wat wordt 
bedoeld met ,.het midden houdt tussen" en 
met een ,.menging" van de eigenschappen 
van twee andere stelsels. Vele varianten 
zijn denkbaar en het gevolg is dat vele ladin
gen worden gedekt door een begripsmatige 
vlag. Naar mijn mening waren drie elementen 
opvallend voor deze periode: de produktie 
vond vrijwel geheel in private ondernemingen 
plaats, de overheid stimuleerde, stuurde bij 
en corrigeerde en er was sprake van overleg. 
Is het laatste element zo kenmerkend en spe
cifiek, dat kan worden gesproken over de orde 
van het georganiseerde overleg? 

De bereidheid om samen te werken kreeg 
gestalte in allerlei organen. De centrale organi
saties van werkgevers en werknemers 
richtten de Stichting van de Arbeid op, die in 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudin
gen een officiële taak kreeg. In de Sociaal 
Economische Raad (gecreëerd bij de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie van 1950) zijn werkne
mers- en werkgeversorganisaties vertegen
woordigd, hetzelfde geldt voor de Commissie 
Economische Mededinging (gecreëerd bij de 
Wet Economische Mededinging 1956). 

De doelstellingen voor het economische be
leid werden in 1951 geformuleerd in het advies 
van de SER inzake de in de naaste toekomst 
te voeren loon- en prijspolitiek. Zij worden 
kortweg aangeduid als: optimale economische 
groei, volledige werkgelegenheid, een even
wichtige betalingsbalans, een stabiel prijsni
veau en een redelijke inkomensverdeling. 

Naast de gebruikelijke instrumenten van de 
economische politiek als uitgavenpolitiek, be
lastingpolitiek, monetaire politiek enz. moet 
de loonpolitiek worden genoemd. Tot 1960 
werd een centraal geleide loonpolitiek ge
voerd: een loonbeleid gebaseerd op intensieve 



samenwerking tussen overheid en (centrale) 
organisaties. 

Het loon heeft twee facetten: het is inkomen 

en daarmee een basis voor de bestedingen 
en het is een deel van de produktiekosten. 
Daar in de post-Keynesiaanse macro-econo
mie de klemtoon valt op de betekenis van de 
bestedingen, kan vanuit dit gezichtspunt de 
aandacht eveneens worden gericht op de ont
wikkeling van het totale looninkomen. Na 1945 
is enige malen sprake geweest van een ongun
stige ontwikkeling van de betalingsbalans. 
Met het oog hierop werden dan de bestedingen 
beperkt o.a. via een in de hand houden van 
de reële loonontwikkeling. Als kostenele-
ment kunnen stijgingen van de loonkosten 
bijdragen tot prijsstijgingen, hetgeen van belang 
is voor het vraagstuk van de inflatie. 

Zodra sprake was van een economische 
groei stond men voor de vraag in welke mate 
deze zich zou mogen vertalen in stijgingen 
van de lonen (de "ruimte"). Maatstaf werd 
de jaarlijkse stijging van de gemiddelde ar
beidsproduktiviteit. Daar deze stijging niet in 
alle sectoren van de economie dezelfde is, 
zullen er bij een niet gedifferentieerde loon
politiek sectoren zijn waar de stijging van de 
loonkosten groter is dan de stijging van de 
gemiddelde arbeidsproduktiviteit van die sec
tor (althans indien men zich niet aanpast aan 
de sector met de laagste produktiviteitsstij
ging) met als gevolg prijsstijgingen indien de 
winstmarges niet mogen worden aangetast. 

De niet gelijke groei van de produktie en de 
vraag in de verschillende sectoren van het 
bedrijfsleven roept ook andere problemen op. 
In de sterk groeiende sectoren - of daar waar 
plaatselijk sterke groei is, terwijl de gemiddel
de ontwikkeling van de sector veel minder 
groeizaam is - zal een sterke groei van de 
vraag naar arbeid plaatsvinden. 
Dit heeft bij ons geleid tot een doorbreking 
van bestaande instituties: zwarte lonen en de 
koppelbaas kwamen er voor in de plaats of 
er naast. 

In het begin van de jaren zestig brak het 
systeem. Er kwamen stijgingen van de loon
kosten voor die de stijging van de arbeids
produktiviteit sterk overtroffen, met gevolgen 
voor de prijsontwikkeling. Ook in het overleg 
traden veranderingen op: de vakbonden wa-
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ren in mindere mate bereid de leiding van de 
centrales te volgen. Het is niet gelukt de 
ontwikkeling in de hand te houden door invoe
ring van een gedifferentieerde loonpolitiek, 
die zou zijn aangepast aan het verschil in pro
duktiviteitsontwikkeling. In een overspannen 
arbeidsmarkt zal geen loondifferentiatie ont
staan (als deze al sociaal aanvaardbaar zou 
zijn). De tweede poging via de loonwet van 
1970, waardoor een loonpauze zou kunnen 
worden ingevoerd en bepalingen uit de CAO's 
onverbindend zouden kunnen worden ver
klaard, mislukte eveneens. 
In 1963 werd door het toenmalige kabinet de 
economische groei nog tot centrale doelstel
ling van het econmisch beleid verheven. In de 
groeinota van 1966 staat nog te lezen, dat de 
wenselijkheid van voortgaande economische 
groei evident is. Alleen daardoor, aldus de 
nota, is het mogelijk volledige werkgelegenheid 
voor een groeiende bevolking te realiseren 
en kan een verdere toeneming van de indivi
duele welvaart ("consumptieniveau") en de 
collectieve welvaart worden bereikt. In dezelf
de periode werden al ernstige twijfels geuit. 
De Engelse economist Mishan sprak van een 
"growthmania" en wees in een in 1967 ver
schenen publikatie fel op de nadelen van de 
onbeheerste groei 5). Uiteindelijk zijn de 
vele vragen uitgemond in twee kernproble
men: de aantasting van het milieu en de uit
putting van de schaarse hulpbronnen. Het 
eerste Rapport van Rome sloeg als een bom 
in. 

In de produktiesfeer traden verdere verande
ringen op. Het aandeel van de landbouw in 
de totale produktie liep terug en dat van de 
industrie en diensten nam toe. Wat de werkge
legenheid betreft: het aandeel in de totale 
werkgelegenheid van de landbouw nam af, 
teruggang in de industrie en stijging bij de 
diensten. De voor de oorlog reeds aanwe
zige tendensen (schaalvergroting enz.) zetten 
zich door. 

De vrijheid van de producenten om te reage
ren op het marktgebeuren werd verder be
perkt. De overheid kan - op basis van de 
Wet Economische Mededinging _ onderne
mersafspraken toetsen en ook optreden tegen 
wat wordt genoemd misbruik van de econo
mische macht. In Europees verband is men 
daarnaast nog onderworpen aan de kartelbe
palingen van het EEG-verdrag. Vervolgens 



biedt de Prijzenwet de mogelijkheid in be
paalde gevallen in te grijpen. Fusies zijn ge
bonden aan bepaalde spelregels. 

Werkloosheid 

De ontwikkeling van de loonkosten is zo
danig geweest, dat de arbeidsinkomensquote 
voortdurend is gestegen (in 1964: 76,7% en in 
1975 ongeveer 96%) en daarmee is het ren
dement van het bedrijfsleven uitgehold. Dat 
houdt in dat de financiering van de investerin
gen uit de winsten steeds moeilijker is ge
worden 6). Men moet een beroep doen op 
vreemd vermogen, waardoor de financiële 
structuur zich wijzigt: het schild van het eigen 
vermogen is te dun geworden 7). Deze ontwik
keling heeft zich niet alleen in ons land voor
gedaan. In Engeland, Italië en Frankrijk deed 
zich hetzelfde verschijnsel voor. 
Wat betekent deze ontwikkeling voor de werk
gelegenheid? In een recente studie wordt ge
steld, dat het beschikbare cijfermateriaal 
weinig steun geeft aan de veronderstelling dat 
het werkgelegenheidstekort moet worden toe
geschreven aan een afname van de groei van 
de produktie, die mogelijk het gevolg zou 
kunnen zijn van te geringe bestedingen in het 
binnenland en de ontwikkeling van de uit
voer 8). 
Na 1966 is in de jaren waarin nog sprake was 
van uitbreiding van de produktie deze uitbrei
ding gepaard gegaan met een minder sterke 
stijging van de werkgelegenheid. De arbeids
intensiteit van de produktie is afgenomen 9). De 
auteurs verklaren de ontwikkeling met behulp 
van een bepaald type model voor de Neder
landse economie, waarin door technische 
vooruitgang en stijgingen van de loonkosten 
een proces van vervanging van arbeid door 
kapitaal wordt opgeroepen. 

De technische ontwikkeling die neerslaat in 
eigenschappen van de voorraad kapitaalgoe
deren van een bepaald jaar is zodanig dat de 
kapitaalgoederen steeds minder arbeidsinten
sief worden. De ontwikkeling van de loonkos
ten is zodanig geweest dat de produktie met 
de oudere (relatief arbeidsintensievere) kapi
taaigoederen verliesgevend werd. Dit leidde 
tot een versnelde vervanging van de kapitaal
goederen die relatief arbeidsintensief waren 
door nieuwere kapitaalgoederen die minder 
arbeidsintensief zijn, hetgeen gepaard gaat 
met een verlies aan arbeidsplaatsen. Het 
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gaat niet om een conjuncturele, maar om een 
structurele ontwikkeling of zoals het Centraal 
Planbureau het noemde de "harde kern" In 
de werkloosheid 1 0), die niet te bestrijden is 
met behulp van een van de traditionele con
junctuurinstrumenten: de bestedingen. 

In de studie worden de gevolgen van een 
aantal economisch politieke maatregelen 
doorgerekend. Deze maatregelen zijn: meer 
materiële overheidsbestedingen, loonmatiging, 
meer bedrijfsinvesteringen, een devaluatie van 
de gulden, een verlaging van de indirecte be
lastingen en een spreiding van de werkgele
genheid. Uit oogpunt van de invloed op de 
werkgelegenheid, de prijsstabiliteit en de eco
nomische groei blijken een verlaging van de 
indirecte belastingen, een loonmatiging en een 
toeneming van de investeringen bij bedrijven 
sterk effectief te zijn" 11 ). 

Verwachtingen: de 1°/0 norm 
In de onlangs verschenen nota over de Ne
derlandse economie in 1980 wordt een weinig 
opwekkend beeld geschilderd 12). In de nota 
worden de verwachte gevolgen van twee va
rianten van economisch beleid besproken: (1) 
een ongewijzigd beleid en (2) een beleid met 
de zgn. 1% norm. Met de nodige reserves -
het gaat tenslotte om toekomstverwachtingen 
- wordt gesteld dat de relatieve teruggang van 
de investeringen ten opzichte van de produktie 
zich zal doorzetten, waardoor een aanzien-
lijk genoemde verlaging van het groeipoten
tieel van onze economie zal ontstaan. Dit 
heeft dan volgens de nota ook nog wel po. 
sitieve effecten, nl. een minder snelle belas
ting van het milieu en minder verbruik van 
grondstoffen (waarbij wel moet worden opge
merkt dat de betekenis van deze positieve 
effecten in een open economie als de onze 
niet erg duidelijk is). De vertraging van de 
groei roept scherper de verdelingsproblema
tiek op. Gegeven de tendens tot het doen 
van meer overheidsuitgaven (met name in de 
sociale sfeer) waardoor de collectieve lasten 
zullen stijgen, zal er weinig overblijven voor 
de actieve beroepsbevolking en weinig voor 
winstherstel bij het bedrijfsleven. 

Een ongewijzigd beleid zou voor de periode 
1976-1980 gemiddeld opleveren: 260.00 werk
lozen, een arbeidsinkomensquote van 
92,5%, een druk van belastingen en sociale 
premies van 59% à 60,5% van het netto na-



tienale inkomen tegen marktprijzen, een stij
ging van het volume der bruto investeringen 
bij bedrijven van gemiddeld 1 ,5% per jaar en 
een daling van het reëel vrij beschikbaar 
looninkomen van de modale werknemer met 
0,5% per jaar. 

Dit beleid wordt niet voorgestaan. In de Mil
joenennota 1976 heeft de regering verklaard 
een beperking van de structurele belasting
en premiedruk tot jaarlijks 1% van het natio
nale inkomen als richtsnoer te nemen. Dit is 
niet zo weinig. Het collectieve beslag op het 
nationale inkomen is thans (inclusief het be
grotingstekort) ongeveer 55%, waarmee dan 
voor de particuliere sector nog 45% van het 
nationale inkomen resteert. In 1976 zou dit 
derhalve moeten worden: 56% collectieve 
sector en 44% particuliere sector. Om
streeks 1960 waren de cijfers: beslag collec
tieve sector ongeveer 30% en voor de parti
culiere sector ongeveer 70%! Vooral de 
laatste jaren is gebleken dat er een aantal auto
matismen aanwezig waren in de groei van 
de collectieve voorzieningen, die niet in vol
doende mate zijn onderkend. 
De betekenis van de norm kan met enige re
kenvoorbeelden worden toegelicht. Indien het 
nationale inkomen in 1977 gelijk zou zijn aan 
dat van 1976 (nulgroei) zou de particuliere 
sector absoluut gezien teruglopen: men ont
vangt in totaal een kleiner bedrag. De rege
ring gaat in de Miljoenennota uit van een 
structurele groei van 3,75% per jaar. De verde
ling hiervan is als volgt: 

Structurele groei 
55% naar collectieve sector 

Restant 
Drukstijging 1% 

3,75% 
2,06% 

1,69% 
1,00% 

Voor particuliere sector 0,69% 
Dat wil zeggen dat van de groei van het nati
onale inkomen 18.4% naar de particuliere 
sector vloeit. Jaarlijks gaat derhalve 81 ,6% 
van de groei naar de collectieve sector. 

De betekenis van de veronderstelde structu
rele groei kan nog worden verhelderd door 
dezelfde berekening nog eens uit te voeren 
bij andere groeipercentages: 
a. Bij een jaarlijkse groei van het nationale 

inkomen van 3% gaat jaarlijks 91% naar 
de collectieve sector en resteert 9% voor 
de particuliere sector. 
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b. Bij een jaarlijkse groei van het nationale 
inkomen van slechts 2,75% gaat jaarlijks 
94% naar de collectieve sector en res
teert 6% van de groei voor de particuliere 
sector. 

Het bovenstaande kan ook nog op een an
dere manier worden bekeken. Men kan zich 
afvragen met welk percentage het inkomen 
van de particuliere sector zal stijgen, m.a.w. 
wat zijn bovengenoemde delen van groei van 
het nationale inkomen uitgedrukt in het inko
men van de particuliere sector? 
a. Bij een groei van het nationale inkomen 

met 3,75% zal het inkomen van de parti
culiere sector met 1 ,5% per jaar groeien. 

b. Bij een groei van het nationale inkomen 
met 3% zal het inkomen van de particuliere 
sector met 0,8% groeien. 

c. Bij een groei van het nationale inkomen 
met 2,75% zal het inkomen van de particu
liere sector met 0,5% groeien. 

Deze 1 ,5%. 0.8% of 0,5% moet worden ver
deeld over rendementsherstel ten bate van 
de investeringen en de werkgelegenheid en 
een inkomenstijging van de werknemers 13). 
Opgemerkt moet worden dat het bovenstaan
de steeds betrekking heeft op de structurele 
ontwikkeling. De feitelijke ontwikkeling van 
jaar op jaar kan hier in positieve of nega
tieve zin van afwijken. 

Het Centraal Planbureau verwacht van deze 
operatie onder bepaalde veronderstellingen 
de volgende resultaten: gemiddeld 210 00 
werklozen, een arbeidsinkomensquote van 
88,5%, een belasting- en premiedruk van on
geveer 55% van het netto nationale inkomen 
tegen marktprijzen, een stijging van het volu
me der bruto investeringen bij bedrijven met 
gemiddeld 3% per jaar en een stijging van het 
reëel vrij beschikbaar inkomen van de modale 
werknemer met 1% per jaar. 
Dit beeld is niet erg opwekkend. Het wordt 
nog verscherpt indien wordt gekeken naar de 
verwachtingen voor de bedrijfstakken. De 
cijfers wijzen op een structurele vertraging 
van de groei, waardoor de werkgelegenheid 
negatief wordt beïnvloed. Alleen in de dien
stensector (nl. van 1975-1980: 128.000 perso
nen) en bij de overheid (nl. van 1975-1980: 
38.000 personen) wordt een toename van de 
werkgelegenheid verwacht. 

Een paar zaken zijn nu duidelijk. In de eerste 



plaats de betekenis van economische groei 
voor onze economie in de huidge situatie. 
Het is hard nodig dat wordt nagedacht over 
de "optimale" groei of anders gezegd de -
gegeven allerlei doelstellingen met betrek
king tot de werkgelegenheid, milieu enz. -
gewenste groei. Te gemakkelijk wordt ge
sproken over nulgroei en naar mijn mening te 
veel op een ad hoc basis wordt een bepaald 
gewenst groeipercentage genoemd (Is het 
in de Miljoenennota genoemde groeipercen
tage het resultaat van een afwegen van alle 
factoren of alleen maar bepaald door de 
idee dat een groei van 1 ,5% van het inkomen 
van de particuliere sector toch het minste 
is dat men nog kan verkopen?). In de tweede 
plaats is naar mijn mening duidelijk de nood
zaak van een keuze tussen de collectieve 
sector en de particuliere sector. Laat de 1% 
norm nog wel voldoende ruimte voor de par
ticuliere sector? Zou deze politiek 10 jaar 
worden volgehouden, dan resteert voor de 
particuliere sector 35% van het nationale 
inkomen en voor de collectieve sector 65%. 
In 1960 was een verdeling nog andersom. In 
de derde plaats is duidelijk welk een scherpte 
de verdelingsproblematiek in de particuliere 
sector krijgt. Niet ten onrechte wordt de 
vraag naar een inkomenspolitiek gesteld ten
einde te bereiken dat de last gezamenlijk 
wordt gedragen. 

Ik ga er vanuit dat wij ons nog niet in een 
reddeloze situatie bevinden en dat er nog geen 
sprake is van redeloosheid. Naar mijn mening 
is het noodzakelijk dat de regering, werkne
mers en werkgevers het eens worden over 
een economisch beleid. De regering kan dat 
voorgenomen beleid voorleggen aan het par
lement. Dat kan betekenen dat men tijdelijk 
terugkeert naar een systeem van geleide loon
of (liever algemener) inkomenspolitiek ,het kan 
ook betekenen dat een scherper prijsbeleid 
wordt gevoerd om de inflatie in de hand te 
houden. Dezer dagen is het idee van een 
geleide loonpolitiek weer eens gelanceerd 
door drie economisten. De reacties zijn niet erg 
veelbelovend. De voorzitter van het NVV 
sprak voor de televisie over een academisch 
stuk, zoals hij er zoveel moest lezen. Het 
VNO bleef bij een sociaal contract, waarmee 
het voorstel niet in strijd behoeft te zijn. De 
fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede 
Kamer sprak voor de radio zonder meer over 
een miskleun. Dit gebeurde dan in het kader 
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van een aantal opmerkingen die naar mijn 
mening kant nog wal raakten en blijk geven 
van een niet voldoende doorzien van de ernst 
van de situatie, zoals ook in het verleden ge
beurde toen werd volgehouden dat de oorzaak 
van onze moeilijkheden in het buitenland lag. 
Is toch sprake van redeloosheid ? 

De vraag kan worden gesteld wat de beteke
nis van deze problemen voor onze economische 
orde is. In het voorgaande heb ik de vraag 
gesteld of onze economische orde voor een 
periode na de tweede wereldoorlog niet zou 
moeten worden getypeerd als de orde van het 
georganiseerde overleg? Hoe verhoudt zich 
deze typering dan tot een andere, nl. dat spra
ke is van ondernemingsgewijze produktie ? 

Ondernemingsgewijze 
produktie 

Het is de laatste jaren - en dat hangt wellicht 
samen met de hernieuwde belangstelling voor 
Marx en de nee-Marxisten - weer gebruik 
geworden onze orde aan te duiden als een 
kapitalistische. Een dergelijke typering is 
even weinig bevredigend als gemengde orde of 

"économie orientée." 
Men moet dan spreken van een 19e eeuws 
kapitalisme, van het kapitalisme tussen de 
beide wereldoorlogen en van het huidge ka
pitalisme. De term zelf onderscheidt niet. Het
zelfde geldt echter voor de term onderne
mingsgewijze produktie. 

In onze economische orde worden de produk
tie- en investeringsbeslissingen (althans voor 
het grootste deel) genomen door de leiding 
van de onderneming. De motivatie is een 
privaat-economische: het maken van winst 
teneinde het voortbestaan van de onderneming 
te garanderen. Daartoe is het niet voldoende 
dat geen verlies wordt geleden. Winsten die 
niet worden uitgekeerd zijn een financieringa
bron voor de onderneming. Zij dragen bij tot 
het "schild" van het eigen vermogen. Er is 
een vrijwel onbeperkte mate van vrijheid bij 
het nemen van de beslissing welke consump
tiegoederen en welke kapitaalgoederen zullen 
worden gemaakt. De belemmeringen liggen 
vooral in de sfeer van het "waar" produceren: 
de vestigingsplaats. Hier spelen ruimtelijke or
dening, hinder en de omvang van het reeds 
aanwezige produktiecomplex een rol. 



Wat de vrUheid van het "wat" produceren 
betreft, zijn er wel vragen. De beslissingen 
binnen de ondernemingen worden genomen 
op basis van verwachte private opbrengsten en 
verwachte private kosten, terwijl uit het ge
zichtspunt van de welvaart de sociale op
brengsten en de sociale kosten relevant zijn. 
Deze vragen zijn zo klemmend geworden 
door de milieu- en grondstoffenproblematiek. 
De markt als ordenend mechanisme zendt 
geen of niet voldoende sterke impulsen uit om 
de calculaties op basis van de sociale kosten 
en opbrengsten te verrichten. Deze impulsen 
zullen moeten worden ingebracht en dat zal 
via overheidsvoorschriften lopen. Dit principe 
kan gemakkelijk worden gesteld, hoe zal het 
echter worden doorgevoerd? 
Daarbij komt nog een probleem. Indien het 
buitenland niet dezelfde maatregelen neemt, 
wordt de produktie in ons land duurder, waar
door de export in gevaar kan komen en de 
invoer zal kunnen toenemen. De kostenstij
gingen kunnen worden opgevangen uit pro
duktiviteitsstijgingen (dus groei), dalingen van 
andere kosten of subsidies (die echter de 
overheidsuitgaven opdrijven). Hier is een 
doordacht beleid nodig. Het heeft geen zin 
dit probleem toe te schrijven aan onze eco
nomisch orde. Niet alleen de Rijn is vervuild, 
ook de Kaspische Zee is vervuild. De lage 
olieprijzen hebben niet alleen bij ons de pro
duktiebeslissingen vertekend. Het was be
kend dat de externe effecten niet of in onvol
doende mate via de markt doorwerken, daar
om heeft de overheid een taak om bij te stu
ren. Dat is niet of in onvoldoende mate ge
beurd, zowel bij ons als in de plan-econo
mieën. 

Ook met betrekking tot de aanschaf van ka
pitaalgoederen bestaat er vrijheid. De onder
neming kan een proces van vervanging van 
arbeid door kapitaal voltrekken, waardoor 
wat wordt genoemd structurele werkloosheid 
zal ontstaan. Weer moet worden vastgesteld 
dat in een open economie de buitenlandse con
currentie dit kan afdwingen. 
De vrees van de vakbeweging dat een ren
dementsherstel niet automatisch zal leiden tot 
creatie van arbeidsplaatsen is best te be
grijpen. Is echter de toetsing van de investe
ringen op hun arbeidsintensiteit een oplos
sing? Indien in het buitenland de vergroting 
van de kapitaalintensiteit zich doorzet, hoe 
zullen dan de ongunstige effecten op onze uit-
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voer en op onze invoer worden tegengegaan? 
Ik hoop dat overleg hier kan helpen. De lei
dingen van de ondernemingen zijn er in de af
~elopen jaren niet in geslaagd de indruk te 
wekken dat altijd even zorgvuldig met de be
langen van de andere werknemers bij fusies 
en bedrijfssluitingen is omgegaan. Is het denk
baar dat wij ons meer bewust worden van de 
maatschappelijke gevolgen van belangrijke 
investeringsbeslissingen en dat daar dan in 
een bepaald kader, waarin de overheid, de 
werknemers en de werkgevers zijn vertegen
woordigd, overleg over wordt gevoerd? Nu 
wordt overleg gevoerd wanneer de zaken mis
gaan. De overheid wordt gevraagd om finan
ciële steun en beoordeelt of de onderneming 
gezond is (een adequate leiding heeft!) en le
venskansen heeft. Ondernemingen gaan er wel 
toe over samenwerkingsovereenkomsten af te 
sluiten met andere ondernemingen en ook wel 
met buitenlandse overheden (men denke aan 
de olieproducerende landen) o.a. om een aan_ 
tal onzekerheden te beperken. In onze samen
leving wordt aanvaard dat de overheid bij
stuurt indien sprake is van ongewenste ont
wikkelingen. Is het niet beter te proberen te
zamen ongewenste ontwikkelingen te voor
komen? De grote Engelse (niet socialisti
sche) economisten uit de 19e eeuw hebben 
steeds een taak voor de overheid gezien. An
dere tijden eisen andere spelregels. De nacht
waker heeft niet veel mogelijkheden meer, 
indien de kwalijke ontwikkelingen overdag 
plaatsvinden. 

De overheid kan in onze orde niet op de 
stoel van de leiding van de onderneming gaan 
zitten (maar ook het omgekeerde hoort niet), 
hetzelfde geldt voor de vakbeweging. Er is 
echter wel overleg mogelijk. Deze tijd eist 
een nadenken over bepaalde lijnen van onze 
economische ontwikkeling in de komende ja
ren. Dat kan uitmonden in wat wordt ge
noemd indicatieve planning: het vastleggen 
van een aantal ontwikkelingslijnen en het af
stemmen van maatregelen daarop. Dan kan 
en zal er nog veel verkeerd gaan. De ervarin
gen in Frankrijk leren dat. Steeds zal bijsturen 
in overleg nodig zijn. 

De onderneming kan men zien als een samen
werking van leiding, arbeid en kapitaal. Het 
is duidelijk dat het "tezamen" meer klem-
toon krijgt: het meespreken zal worden uitge
diept en het meebeslissen eveneens. Daarvoor 



is een deskundigheid vereist, die zal moeten 

worden bUgsbracht (wellicht door de vakbewe
ging of binnen de onderneming zelf). In deze 
ontwikkeling past wel een VAD voor de indivi
duele werknemers: men bouwt tezamen iets op, 
tezamen heeft men recht op de vruchten. Dat 
leidt tot claims op het vermogen van de onder
neming, dus tot de verdeling van een soort 
aandelen en niet (behalve in uitzonderlijke ge
vallen) tot contante uitkeringen. In de in
terim-nota inkomensbeleid wordt datgene wat 
resteert nadat uit de resultaten aan de pro
duktiefactoren een redelijke beloning is be
taald aangeduid als overschot of overwinst. 
Een vast percentage (afhankelijk van de kapi
taalsintensiteit van de onderneming) zou moe
ten worden bestemd voor de vermogensaan
wasdeling. Een deel van de aanspraken is 
voor de eigen werknemers en een deel voor 
alle werkzame meerderjarige werknemers die 
nog geen 65 jaar zijn. 

Het beheer geschiedt door een fonds, waar-
in vertegenwoordigers van de werknemers 
zijn opgenomen. (Een vraag is wel hoe 
men komt aan vertegenwoordigers van de 
werknemers. De organisatiegraad Is nog 
steeds geen 100%. Staat al vast dat deze 
plaatsen worden ingenomen door de vak
beweging? Over de plaats van de onderne
mers en die van de overheid wordt in de nota 
nogal vaag gepraat). Op basis van de solidari
teitsgedachte wordt onderneming A verplicht 
aan elders werkenden vermogensaanspraken 
te verlenen, die dan leiden tot aanvulling van 
de oudedagsvoorziening van de betrokkenen: 
een deel van de mogelijke groei van het ver
mogen wordt als het ware gesocialiseerd. 
Beschikkingsmacht over de onderneming wordt 
niet overgedragen, het is in feite een soort 
belasting op de winst die een ingewikkelde 
vorm krijgt om de liquiditeit niet uit de onder
neming weg te zuigen. 

Slot 

In het voorgaande is geprobeerd de proble
matiek van de economische orde in een wat 
breder kader te plaatsen. Het geheel over
ziende kom ik tot de volgende punten: 
1. Discussies over de economische orde zijn 

er altijd geweest. Fel en minder fel. Het 
is eigenlijk verbazingwekkend dat het na de 
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tweede wereldoorlog zo lang heeft ge
duurd voor dat het probleem weer naar vo
ren kwam. 

2. De wijze waarop wij onze produktie en 
verdeling hebben georganiseerd kan als 
een waarde worden ervaren (vergeleken 
bijvoorbeeld met de wijze van organisatie 
in de Soviet-Unie). Men moet zich echter 
ook realiseren dat de orde een middel is 
om de gestelde doeleinden te bereiken. 
Uit dat gezichtspunt kan hij niet worden 
verabsoluteerd en moet hij mede worden 
beoordeeld op zijn effectiviteit. 

3. Typeringen van onze economische orde 
met termen als: .. gemengde economie", 
.. ondernemingsgewijze produktie" enz. zijn 
zeer vaag. 
Bij omschrijvingen van dit type worden de 
grenzen van de orde niet aangegeven. De 
termen zullen derhalve altijd moeten wor
den aangevuld met een nadere specifi
catie. 

4. De mededeling waarin als typerend voor 
onze orde wordt genoemd, dat de onderne
mer zun (welke?) beslissingen in vrijheid 
(wel of niet getoetst?) kan nemen binnen 
door de overheid te stellen randvoorwaar
den en dat uitsluitend de ondernemer ver
antwoordelijk is, bevredigt evenmln 14). 
Wanneer wordt door randvoorwaarden 
de beslissingsruimte zo ingeperkt dat de 
orde ophoudt te functioneren? 

5. Is het begrip .. verantwoordelijk" uit het 
vorige punt niet een sleutelwoord? De 
leiding van de onderneming is verant
woordelijk voor het resultaat van zijn be
slissingen. Tegenover wie of wat? Is es
sentieel of dat zal zUn de overheid, de 
vakbeweging of de kapitaalverschaffer? 

6. Het is mogelijk dat de zgn. vermaatschap
pelijking van de onderneming zal leiden 
tot een beweging naar de overheid. In onze 
open economie zal de overheid er voor 
moeten waken dat dit leidt tot een vlucht 
van ondernemingskwaliteiten en kapitaal uit 
Nederland. 
Dat kan ook een kwestie van sfeer zijn. 
De leiding van de ondernemingen zal 
meer dan weliclht voorheen gebruikelUk 
oog moet hebben voor de .,omgeving", 
dat wil zeggen voor politieke en andere 
maatschappelijke veranderingen. 
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Waarheen met onze economische orde? 
prof. dr. F. Hartog 

Sleutelpositie van de 
vakbeweging 

Bespiegelingen over mogelijke ontwikkelingen 
op het gebied van onze economische orde 
hebben dunkt mij weinig zin als we niet ons 
vertrekpunt kiezen bij de beslissende positie 
van de vakbeweging. Wat de vakbeweging wil 
zal in grote trekken gebeuren. Zij heeft een zo
danige machtspositie, als onderhandelingspart
tij, als pressiegroep die in staat en bereid is, 
zo nodig directe actie te voeren en als bein
vloeder van politieke partijen die samen een 
hechte meerderheid vormen, dat zij de beslis
sende factor is bij alle hervormingen die thans 
op stapel staan of worden overwogen. 

Deze enorme macht is met name samenge
bald In de nieuwe Federatie Nederlandse Vak
beweging (FNV). 

In het volgende ga ik er van uit dat de leiders 
van de FNV niet in overwegende mate in be. 
weging worden gebracht door wantrouwen 
en ressentiment, maar dat zij nuchter afwe
gen wat voor arbeiders het beste is. Wan
trouwen en ressentiment zijn niet geheel afwe
zig en men moet er enige lippendienst aan be
wijzen om de meer radicale achterban enigs
zins in toom te houden, maar er wordt in het 
volgende aangenomen dat de hoogste lei-
ders zelf op beslissende momenten niet 
door emoties worden meegesleept. Dit is 
geen constatering van een feit, maar een 
hypothese. Ik weet ook niet wat er in hen om
gaat als zij naar buiten toe hun linkse geloof 
belijden. Ik neem alleen aan dat zij aan
spreekbaar zijn, omdat anders alle discussie 
zinloos wordt. Misschien is dus ook het vol
gende zinloos, maar zelfs dan kan het nog 
geen kwaad. Daarom wordt toch een poging 
gewaagd, enige bezinning op te roepen over 
hervormingen van ons stelsel der onderne
mingsgewijze produktie. Bij deze bezinning 
kruip ik zo goed mogelijk in de huid van de 
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vakbeweging, want die heeft het beslissende 
woord. Als zij iets in het belang van de arbei. 
ders acht, zal het er in grote trekken komen. 
Als zij iets niet in het belang van de arbei
ders acht, komt het er niet. 

Dit betekent dat ik mij in het volgende, bij 
de bespreking van inflatiebestrijding, politiek 
t.a.v. collectieve uitgaven, bestrijding van 
structurele werkgelegenheid, sectorstructuur
politiek, investeringscontrole ,uitbreiding van 
medebeslissen door arbeidersvertegenwoordi. 
gers en vermogensaanwasdeling (VAD) steeds 
zal trachten af te vragen: mag worden ve:r
wacht dat het in het belang van de arbeiders 
werkt? Wijzen enig nadenken en eventueel 
aanwezige ervaringen niet in die richting, dan 
kan de vakbeweging misschien tot nader den
ken worden gebracht. Nog eens: daar moet 
het van komen. 

Inflatie collectieve 
uitgaven en structurele 
werkgelegenheid 

Er bestaat weinig twijfel meer over dat de 
zienswijze van het Centraal Plan-Bureau over 
de oorzaken van de structurele werkloosheid 
in ons land in grote trekken juist is. Met name 
wordt de ontwikkeling van de reële loonkosten, 
d.i. de loonstijging in verhouding tot de stij
ging van de afzetprijzen, als bepalende factor 
aangemerkt. Dit loopt via versnelde vervan
ging van duurzame produktiemiddelen. Door 
de uitloop van de lonen op de afzetprijzen 
worden steeds meer oude jaargangen duur
zame produktiemiddelen, die nog betrekkelijk 
arbeidsintensief zijn, verliesgevend. Zij wor
den dus versneld vervangen door meer ar
beidsextensieve investeringen 1 ). 

Als deze verklaring in hoofdzaak juist is, ligt 
de voornaamste therapie voor de bestrijding 
van de structurele werkloosheid voor de hand: 
toom de loonstijging in. 

Daarbij rijst echter als volgende vraag waar de 
loonstijging vandaan komt. De recente ervarin-



gen leren dat zij niet in de eerste plaats wordt 

veroorzaakt door hoge autonome loons
verhogingen, dus door het opdrijven van de 
lonen door hoge eisen van de vakbeweging. 
Integendeel: de vakbeweging is bereid, in 
grote trekken genoegen te nemen met een 
reële loonstijging van nul procent (de zoge
naamde nullijn). 
Dan komt er toch nog een nominale loonstij

ging in de orde van grootte van tien pro
cent. Die wordt opgeroepen door het afwente
lingsmechanisme dat werkt via de indexclau
sules van de collectieve arbeidsovereenkom
sten. Maar ook dat kan geen uiteindelijke 
oorzaak zijn. Er moet elders in het economi
sche proces een inflatiehaard zijn die steeds 
wordt aangeblazen en die ook de lonen op
drijft. 

Op dit punt heeft prof. Stevers behartens
waardige dingen gezegd. Hij acht vooral de 
sterke uitloop van de collectieve uitgaven 
(collectieve bestedingen, overdrachtsuilga
ven en sociale verzekeringsuitkeringen) ver
antwoordelijk 2). Die roepen een afwentelings
praces op dat door de hele economie heen
gaat en alles opstuwt tot een sterk inflatoire 
ontwikkeling. Ook over deze zienswijze be
staat vrij algemene overeenstemming. 

We worden dus teruggeworpen op het gedrag 
van de overheid. Maar dat staat sterk onder 
invloed van de vakbeweging. De laatste oe
fent een niet aflatende druk op de centrale 
overheid uit tot vergroting van de collectieve 
uitgaven. Vooral het huidige kabinet heeft 
daaraan in belangrijke mate toegegeven. 

Zo vinden we dat de vakbeweging niet zozeer 
in rechtstreekse zin de lonen opdrijft, door 
hoge autonome looneisen, maar indirect, via 
pressie tot het doen uitlopen van de collec
tieve uitgaven, die door middel van index
clausules de lonen sterk doen oplopen. Gezien 
het negatieve effect op de werkgelegenheid 
is deze gedragslijn niet in het belang van de 
arbeiders. 

Overigens zou met name het parlement beter 
op moeten letten en al in een vroeg stadium 
het kabinet moeten afremmen. De ervaring 
leert dat de Tweede Kamer, als de rijksbe
groting eenmaal is ingediend, vrijwel alles 
moet slikken wat het kabinet aan uitgaven 
voorstelt. Het kabinet heeft dan twee belang
rijke drukmiddelen: het kan dreigen met af-
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treden en het keert de bewijslast om. Wat dit 

laatste betreft is het traditionele antwoord tot 
bezuinigers in de kamer: zeg dan maar waar 
het af kan. De kamer kan zich beter niet 
in zulk een positie laten dringen en eerder op
treden. Men zou zich een voorjaarsdebat tus
sen kamer en kabinet in kunnen denken, aan 
de hand van een regeringsverklaring naar 
aanleiding van het dan gepubliceerde cen

traal-economische plan en het jaarverslag van 
de centrale bank. De kamer zou daarbij aan 
het kabinet de ruimte moeten voorschrijven 
die het mag gebruiken voor de komende be
groting. Het totaal staat dan vast en het ka
binet krijgt de opdracht, eventuele uitloop in 
één begratingshoofdstuk te compenseren 
door inkrimping elders. Er moet dus een 
voortdurende re-allocatie plaatsvinden. Het 
lijkt mij onontkoombaar dat, willen wij volledige 
werkgelegenheid terug krijgen, de stijging van 
de collectieve uitgaven drastisch moet worden 
beteugeld. Na enkele jaren zou het percentage 
dat zij uitmaken van het nationale inkomen 
niet meer moeten stijgen. 

Het parlement is zijn oorspronkelijke taak -
waken tegen spilzucht van de regering - verge
ten. Het zou die taak weer op kunnen vatten 
door in een stadium waarin nog niemand zich 
heeft vastgelegd het kabinet van te voren in 
te tomen. Als de vakbeweging belang heeft bij 
effectieve bestrijding van de structurele werk
loosheid is dit ook haar belang. 

lnvesteringscontrole en 
sectorstructuurpolitiek 

Tot dusver hebben regering en vakbeweging 
op het gebied van de bestrijding van de struc
turele werkloosheid vooral symptoombestrij
ding op de voorgrond gesteld. Zo kan men 
bij wijze van oppervlakkige redenering tot het 
inzicht komen dat het investeringsgedrag van 
het bedrijfsleven verantwoordelijk is. Daar wor
den immers arbeidsbesparende investeringen 
verricht. Die moeten dus worden omgebogen 
tot werkgelegenheidscheppende investe
ringen. Daartoe is een vergunningenstelsel met 
betrekking tot de investeringen vereist. Zo 
pleit men voor investeringscontrole van 
overheidswege. 

Dit is een kortzichtige gedachtengang. Aan
genomen mag worden dat bedrijven, aan 
zichzelf overgelaten, de goedkoopste techniek 



zullen kiezen. Zij kunnen vrijwel niet anders, 

met het oog op de buitenlandse concurrentie. 
Als de lonen voortdurend uitlopen op de prij
zen, zal de goedkoopste techniek in het al
gemeen een arbeidsbesparende techniek zijn. 
Dwingt men ze een andere techniek te kiezen, 
dan zal dat doorgaans een duurdere techniek 
zijn. Daarmee prijzen zij zich uit de markt. 
Langs die weg komt de werkloosheid dus te

rug. 

Wil men die consequentie niet aanvaarden, 
dan zullen duurdere, meer arbeidsintensieve 
technieken, moeten worden gesubsidieerd. 
Daarmee komen we op het punt van de sector
structuurpolitiek. Bedrijven in acute moei
lijkheden worden nu al ten dele financieel 
geholpen. Er wordt gezocht naar een algemene 
onderbouwing van dit systeem. 

We kunnen dit aanduiden als de gedachte 
van werkgelegenheid hier en nu. Men wil zo 
weinig mogelijk re-allocatie en de arbeid aan 
het werk houden waar zij op een bepaald mo
ment is ingeschakeld. 

Het is de vraag of dit op den duur goed werkt. 
Er zijn verschillende bedenkingen aan te 
voeren, die in het volgende in willekeurige 
volgorde worden genoemd. 

In de eerste plaats zou dat wel eens heel 
veel geld kunnen gaan kosten met als gevolg 
weer verder opvoeren van de inflatiespiraal, 
wat zoals we hebben gezien weer terugslaat 
op de werkgelegenheid. 

In de tweede plaats kan het buitenland zich 
beroepen op concurrentie-vervalsing en tegen
maatregelen nemen. 

In de derde plaats kan zulk een land, door be
staande produktie kunstmatig in leven te hou
den, steeds meer in welvaart achterop komen. 
Nieuwe ontwikkelingen moet men laten gaan, 
omdat die re-allocatie van de arbeid eisen. 

In de vierde plaats bestaat de kans dat het 
management verslapt als verliezen toch door 
de overheid worden gedekt. Daardoor kunnen 
nog grotere verliezen ontstaan. 

In de vijfde plaats kan het dekken van verlie
zen door de overheid discriminerend werken 
tegenover concurrenten die op eigen kracht 
het hoofd wél boven water hebben kunnen 
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houden en die nu belaagd worden door ande
ren die met overheidsgeld werken. 

Hier tegenover kan natuurlijk worden gesteld 
dat het dekken van verliezen juist de ad hoc
politiek is waar we van af moeten en dat we 
een doordachte sectorpolitiek moeten opzet
ten, aan de hand van een blauwdruk van de 
meest wenselijke toekomstige produktie
structuur. Dan kunnen we zien wat bevorderd 
moet worden en wat moet afsterven. 

I 

Op één punt is inderdaad een verbetering 
mogelijk boven het langs elkaar heenwerken 
van particuliere bedrijven. Verschillende be
drijfstakken zouden gebaat zijn met een ver
plichting tot aanmelding van investerings
plannen, zodat men rekening met elkaar kan 
houden. Maar dat behoeft niet verder te gaan 
dan de verschaffing van deze informatie. Het Is 
in het belang van de bedrijven zelf, die infor
matie in hun beslissingen te verwerken. 

Voor het overige is er weinig dat wijst op 
grotere wijsheid van de overheid bij het be
palen van de produktiestructuur. Landen met 
produktiebeslissingen van overheidswege ge
ven geen aanlokkelijk beeld te zien. De Franse 
planmatige bijsturing van de particuliere in
vesteringsbeslissingen in de jaren 50 en 
60 noodt evenmin tot navolging. Die was ook 
alleen mogelijk doordat de overheid met het 
voor een groot deel genationaliseerde bank
wezen aan de kredietkraan zat. Maar door se
lectieve kredietverlening en selectieve sub
sidiëring werd een dermate grote willekeur en 
discriminatie geschapen, dat zulk een systeem 
bij ons zou worden afgewezen. Er ontstaat 
een zo groot gekonkel tussen ambtenaren en 
bedrijfsleven dat het een aanfluiting wordt van 
openheid en democratie. Wat via de par
ticuliere kapitaalmarkt en het particuliere bank
wezen gebeurt is veel meer open en laat veel 
meer controle door publiciteitsmedia en 
dus door de openbare mening toe dan wat 
zich afspeelt aan de ambtelijke loketten. 

Bij deze gedachtengang wordt geen beroep 
gedaan op schade voor het belang van de ar
beiders. Ik geloof dat er op deze punten een 
nog sterkere conclusie mogelijk is, namelijk 
dat investeringscontrole en sectorstructuurpoli
tiek helemaal niet kunnen werken, tenzij we 
het ontstaan van een ondoorzichtig ambtelijk
industrieel complex op de koop toe zouden 
nemen. 



Medebeslissen en 
vermogensaanwasdeling 

Ik kom nu toe aan enkele ideeën van de 
vakbeweging die niet direct zijn ingegeven 
door problemen van het moment. 

Wat het medebeslissingsrecht betreft zal na
tuurlijk niemand ontkennen dat de arbeiders 
moeten kunnen meepraten en moeten worden 
geïnformeerd over beslissingen waarvan hun 
lot in belangrijke mate afhangt. 
Maar het is wel de vraag of elke mate van 
medebeslissingsrecht zich verdraagt met ons 
stelsel der ondernemingsgewijze produktie. 
Als het mede beslissen zo ver gaat dat de 
arbeidersvertegenwoordigers duidelijk hun 
stempel op belangrijke bedrijfsbesluiten kun
nen drukken, wie draagt dan het financiële 
risico als het mis gaat? Dat zijn in eerste aan
leg de aandeelhouders (als we aan een NV of 
BV denken). Maar kan zulk een systeem dan 
nog goed functioneren? Kunnen het beslissen 
en het dragen van het financiële risico daar
van in belangrijke mate uit elkaar gehaald 
worden? Kan het risicodragende kapitaal zich 
nog veroorloven, zulk een produktie of de 
voortzetting daarvan mogelijk te maken? 

Nu is de vakbeweging niet de kampioen voor 
de ondernemingsgewijze produktie. Als bepaal
de hervormingen zich niet met dit stelsel ver
dragen kan zij zeggen: dan desnoods of 
misschien wel liever een ander stelsel, als 
het maar goed voor de arbeiders is. Echter, 
op dit punt rijst juist grote twijfel. Ik kom 
daarop nog nader terug, bij de bespreking van 
de stabiliteit van mengvormen. 

In de tweede plaats is er de VAD-gedachte. 
Ik vind de rechtsgrond daarvoor zeer zwak. 
Men moet zich indenken dat er twee mensen 
zijn die samen iets ondernemen waaraan zij een 
inkomen denken te ontlenen. A neemt genoe
gen met een vast bedrag van 1 00 gulden, B 
krijgt de rest, die eventueel ook negatief kan 
zijn. Als B minder krijgt dan 100 gulden zegt 
A: dat is conform de afspraak. B legt zich 
daarbij eveneens neer. Maar als B 120 gul-
den krijgt zegt A: dat gaat zo maar niet. Aan 
die extra 20 gulden heb ik ook meegewerkt 
en mij komt dus een deel daarvan toe. Dat 
is een redenering die niet klopt. Het hele in
komen dat beide verdienen is te danken aan 
beider samenwerking. Maar dat beslist niet 

wie wat krijgt. Daarover beslist de gemaakte 
afspraak. A kan die afspraak wel doorkruisen 
door dreiging en met behulp van zijn invloed 
op de politieke machten, maar dan gaat macht 
tegen recht in. De vakbeweging gaat toch de
ze kant uit en het beroep op recht slaat bij 
haar dus niet aan. 

19 

Maar er is meer. Men maakt vermoedelijk ook 

een gedachtenfout als men de overwinst voor 
een belangrijk deel aan de arbeiders willaten 
toevallen. Overwinst wordt gedefinieerd als 
datgene wat van de winst overschiet na toe
kenning van een primair dividend aan de aan
deelhouders. Het meerdere wordt blijkbaar 
als een soort surplus aangemerkt, dat functie
loos is. Deze zienswijze is echter zeer aan
vechtbaar. Aandeelhouders zijn in het alge
meen niet in de eerste plaats uit op het in
casseren van contant dividend. Veelal nemen 
zij dat met een vies gezicht aan, omdat het 
overgrote deel toch naar de fiscus verdwijnt. 
Hun voornaamste beleggingsmotief is in de 
meeste gevallen de vermogensaanwas die 
het gevolg is van het terugploegen van winst 
in het bedrijf. Daar is in de laatste tien jaar 
weinig van terecht gekomen en we zien dan 
ook dat het aandeel geen gezochte belegging 
meer is, om het zacht te zeggen. Maar juist in 
zulk een situatie kan een verdere aantasting 
van vermogenswinstverwachtingen sterk terug
slaan op de bereidheid van het risicodragende 
kapitaal, zich nog verder voor de produktie te 
interesseren. Overwinst is niet functieloos. Zij 
is veeleer de voornaamste prikkel voor be
legging in de risicosfeer. 

Nu zitten de bestaande aandeelhouders in de 
val. Zij kunnen niet meer worden verlost als 
de VAD wordt ingevoerd. Maar er komt weinig 
of geen nieuw kapitaal meer. De aandeel
houdersfunctie verdwijnt voor een groot deel. 
Zo komen we ook via de VAD terecht bij de 
vraag of het stelsel van de ondernemingsge
wijze produktie nog wel kan voortbestaan als 
het zo sterk in een hoek wordt gedrongen. 
Daarnaast heeft Dr. Blom met klemmende ar
gumenten duidelijk gemaakt dat de huidige 
VAD-plannen dermate ondoordacht zijn dat 
zij vermoedelijk in het geheel niet zullen kun
nen functioneren 3). 

Instabiliteit van 
mengvormen 

Het moment is nu gekomen om ons af te vra-



gen of iedere tussenvorm tussen onderne

mingsgewijze produktie enerzijds en overheids
leiding of arbeiderszelfbestuur anderzijds sta
biel is. 

Denkbaar is dat de bedoeling van bepaalde 
hervormingen is, ergens halverwege een nieu
we mengvorm tot stand te brengen. Maar het is 
niet zeker dat elementen uit uiteenlopende 

economische stelsels zich in één mengvorm 
verdragen. 

Zo zagen we met betrekking tot investerings
controle dat zulk een maatregel gemakkelijk 
kan doorslaan naar een systeem waarin de 
overheid op moet komen voor alle verliezen 
en dus de uiteindelijke financiële verantwoor
delijkheid draagt. We komen dan onbedoeld 
in een stelsel met overheidsleiding van de 
produktie terecht, omdat de ontwikkeling na 
een bepaald punt een eigen vaart krijgt en 
doorslaat naar een wezenlijk ander econo
misch stelsel. Waar dit "point of no return" 
ligt is van te voren moeilijk te zeggen, maar 
juist dat noopt tot behoedzaamheid bij in
grijpende hervormingen. Dit alles voorzover 
men inderdaad het andere stelsel, waarin her
vormingen zouden kunnen uitmonden, niet wil. 
Aangenomen mag worden dat vrijwel niemand 
gecharmeerd is van een stelsel van overheids
leiding van het produktieproces. Wat we 
daarvan zien in andere landen voorspelt wei
nig goeds. 

Ook halverwege tussen ondernemingsgewijze 
produktie en arbeiderszelfbestuur heerst waar
schijnlijk geen stabiliteit. Het risicodragende 
kapitaal kan de verantwoordelijkheid alleen 
aan wanneer het een overwegende invloed 
heeft op de voornaamste beslissingen in de 
bedrijven en het zal er zich alleen aan wa-
gen wanneer de beleggingsprikkel niet in be
langrijke mate wordt verlamd. Wordt aan deze 
voorwaarden niet voldaan dan mag worden 
verwacht dat het risicodragende kapitaal de 
zaak abandonneert, zodat we ongewild te
rechtkomen in een stelsel met arbeiderszelf
bestuur. Willen we dat inderdaad, dan is dit 
de aangewezen weg. Maar het is de vraag of 
zulk een stelsel beter functioneert dan het 
onze. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit, 
in het bijzonder voor de arbeiders, niet het 
geval is. 

In de eerste plaats hebben aandeelhouders 
doorgaans een langere horizon dan arbeiders. 
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Zij hebben het belang van het hele bedrijf op 
lange termijn op het oog. Daar zijn ook de ar
beiders mee gebaat. 

In de tweede plaats zijn de arbeiders door
gaans afkerig van het dragen van belangrijke 
financiële risico's. Die kunnen ze niet ont
gaan bij arbeiderszelfbestuur. Er is daar geen 
buffer van risicodragend kapitaal die de eer
ste schok opvangt als er tegenslagen zijn. 

Vooral de combinatie van het eerste en het 
tweede effect werkt uit het gezichtspunt van 
de arbeiders averechts. Door de korte horizon 
van de arbeiders wordt er namelijk in het 
algemeen weinig winst in de bedrijven terug
geploegd. Daardoor is men voor de finan
ciering van de investeringen voornamelijk 
aangewezen op bankkrediet. Als gevolg daar
van hopen zich grote risico's voor de arbei
ders op. De bedrijven worden financieel top
zwaar. We zien deze ontwikkeling duidelijk 
aan het werk in Joegoslavië. Waar de aandeel
houder ontbreekt mist men een essentiële 
functie in het produktieproces, waar ook de 
arbeiders groot belang bij hebben. 

In de derde plaats werkt arbeiderszelfbestuur 
in het algemeen nadelig in op de werkgelegen
heid. Er is daar de tendentie dat de arbeiders 
hun inkomen trachten te maximeren. leder be
drijf gaat dan bij de tewerkstelling van ar
beiders tot het punt waar winst en loon per 
arbeider samen zo hoog mogelijk zijn. Dat 
punt ligt bij een geringere inschakeling van 
arbeiders dan het punt van maximale winst. 
In dit laatste geval gaat een bedrijf namelijk 
zo ver met het inschakelen van arbeiders tot 
de laatste arbeider nog juist zijn loon goed 
maakt. 

We mogen dus wel stellen dat de onderne
mingsgewijze produktie in het algemeen be
ter uitwerkt voor de arbeiders dan arbeiders
zelfbestuur. Ik geloof dat onze vakbewegings
leiders dat in overgrote meerderheid ook wel 
inzien. Maar dat betekent dat men zeer voor
zichtig moet zijn met hervormingen die onbe
doeld zouden kunnen doorslaan naar arbei
derszelfbestuur. 

Het komt er op neer dat men van twee wallen 
wil eten. Men wil veel meer zeggenschap voor 
de arbeiders en een belangrijk deel van de 
vermogenswinst van het risicodragende kapi
taal naar zich toetrekken, in de hoop dat het 



risicodragende kapitaal dan toch nog zijn voor 
de arbeiders belangrijke functie van buffer, 
lange horizon en schepper van meer werkge
legenheid dan behoort bij arbeiderszelfbestuur, 
blijft vervullen. Dat wordt na een - moeilijk van 
tevoren aan te wijzen - punt zeer kwestieus. 
Bedacht moet ook worden dat het risicodra
gende kapitaal zijn belangrijke functie in het 
produktieproces uiterst goedkoop verricht. 
Het dividend bedraagt in ons land trendmatig 
niet meer dan 1% van het nationale inkomen 
en vermogenswinst is er globaal gesproken 
al in geen 1 0 jaar meer. Daar kan vrijwel niets 
meer af, of het werkt helemaal niet meer. 

Als het voorgaande juist is, kan ieder stelsel 
in het algemeen alleen maar marginale ele
menten van een ander stelsel verdragen. Zo
lang het om marginale toevoegingen gaat 
worden de betrokken "Fremdkörper" ingekap
seld. Gaan zij een eigen leven leiden, dan rich
ten zij het organisme te gronde. 

Het gat van 
Nederland 

Bij dit alles komt nog dat Nederland aller
minst een economisch eiland vormt. Wij kun
nen het ons krachtens onze openheid van alle 
landen van de wereld het minst veroorloven 
experimenten met ons economische stelsel te 
ondernemen die het ondernemers-initiatief, het 
management en het risacodregende kapitaal 
sterke aanleiding geven, zich over de grenzen 
te begeven naar landen met een milder econo
misch klimaat. 
Toch doen wij dit juist het meest, en dat ter
wijl onze collectieve lasten toch al bijna de 
hoogste zijn van de hele wereld en onze lonen 
de hoogste in de Europese Gemeenschap. 

We kunnen het ondernemers-initiatief, het ma
nagement en het risicodragende kapitaal ook 
niet binnen onze grenzen opsluiten, want daar-

VOETNOTEN 

1) De meest algemene versie van deze ge
dachtengang vindt men in een van de pre
adviezen van de Vereniging voor de · 
Staathuishoudkunde over Werkloosheid 
van 1976 en wel dat van de hand van H. 
den Hartog, Th. C. M. van de Klundert en 
H.S. Tjan. 

tegen verzet zich diezelfde openheid. Wij zit
ten wat dit betreft vast aan allerlei internatio
nale afspraken betreffende vrij economisch 
verkeer, waar wij in het algemeen het meeste 
belang bij hebben. 

Hl't wegvloeien van de trekkrachten voor de 
werkgelegenheid is allerminst in het belang 
van de arbeiders. Waarom dringt dan juist de 
vakbeweging aan op allerlei gevaarlijke expe
rimenten? Dat kan een kwestie zijn van on
derschatting van de gevolgen. Die gevolgen 
zijn niet spectaculair, omdat ze zo langzaam 
doonwerken. Ons stelsel stort niet van de éne 
op de andere dag ineen .. Het lijkt of alles kan. 

Wat dit betreft kan de komst van de struc
turele werkloosheid en de snelle doenwerking 
daarvan in de laatste jaren een belangrijke 
waarschuwing zijn. Ook wat dit betreft heeft 
het er lang op geleken dat alles mogelijk was. 
Maar onder de oppervlakte werd de volledige 
werkgelegenheid allang ondermijnd. Zo lang 
het positieve effect van de uitbreidingsinves
teringen nog groter was dan het negatieve ef
fect van de vervangingsinvesteringen, ge
beurde aan de oppervlakte niets. Maar toen 
eenmaal een bepaald punt gepasseerd was, 
ging het zeer snel. 
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Slotopmerking 

In het licht van het voorgaande meen ik te 
kunnen zeggen dat de politiek van de vak
beweging op de gebieden collectieve uitga
ven, investeringscontrole, sectorstructuur-po
litiek, medebeslissingsrecht en VAD, geen 
uitzicht biedt op effectieve bestrijding van de 
huidige moeilijkheden en in plaats daarvan 
eer tot een verergering zal leiden. Daarbij 
kijk ik vooral naar de uitwerking op de werk
gelegenheid. Als de vakbeweging er toch bij 
blijft, zal zij het allemaal te zijner wel 
merken. Omdat de meeste van deze dingen 
onomkeerbaar zijn, is het dan te laat. 

2) Zie met name de samenvattingen van zijn 
betoog en de discussie daarover in Open
bare Uitgaven, 1975-3 en 1975-4. 

3) F. W. C. Blom, VAD: Economisch bekeken, 
Deel I, Ver. Effenbescherming, 1975. 



Waarheen met onze economische orde? 
A. Heertje 

Inleiding 

Zeer terecht heeft de redactie van dit tUd
schrift juist in deze periode het fundamentele 
vraagstuk van de mogeiUke veranderingen in 
onze economische orde ter discussie gesteld. 
In de achter ons liggende jaren is over dit 
probleem op een weinig subtiele en in ieder 
geval erg conservatieve wUze van gedachten 
gewisseld. Het ging vrUwel steeds om de 
vraag of men zich voor of tegen het ka
pitalistisch systeem wilde uitspreken. In het 
midden bleef daarbU wat eigenlUk onder het 
kapitalisme diende te worden verstaan, zodat 
ook de historische veranderingen van het ka
pitalistisch systeem geen aandacht meer kre
gen. De discussie kreeg een conservatief ka
rakter omdat deze uitsluitend werd gevoerd 
in termen van reeds lang bekende ideaalty-
pen. Het kapitalisme werd opgevat als een sys
teem waarbU de ondernemingsgewUze produktie 
in de economische orde een overheersende 
plaats inneemt en de wuze van produceren 
wordt gekenmerkt door een ongebreideld 
streven naar winst, dat wordt gevoed door 
het private eigenbelang. Daartegenover wordt 
dan een beeld van een socialistische econo
mische orde geschetst, waarin de onderne
mingsgewUze produktie in de zojuist bedoelde 
zin is afgeschaft en de totale produktie der
halve wordt gestuurd door overwegingen van 
publiek belang zoals deze worden verwoord 
door een min of meer centralistisch optreden
de overheid. 

De uitwisseling van denkbeelden op dit ter
rein is de laatste jaren overwegend ideologisch 
en vooringenomen getint geweest, en kwam 
daardoor steeds losser te staan van de fei
teiUke maatschappeiUke ontwikkeling. Wel is 
het zo, dat de discussie een meestal negatie
ve invloed heeft gehad op het reilen en zeilen 
van de ondernemingen, de werkgelegenheid en 
de menseiUke verhoudingen binnen de onder
nemingen. Thans is in de publieke opinie en in 
de uitspraken van relevante politici een enigs
zins gewUzigde houding jegens de onderne-
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mingsgewUze produktie te bespeuren, het
geen dient te worden gezien als een gevolg 
van de feiteiUke omstandigheid dat voor de 
oplossing van onze economische problemen 
de ondernemingen niet kunnen worden ge
mist. Gebleken is, dat zU niet alleen bUdragen 
kunnen leveren tot het verbeteren van de 
werkgelegenheidssituatie, het oplossen van 
het milieuprobleem en het vraagstuk van de 
energie- en grondstoffenschaarste, maar dat 
ook de financiering van de publieke sector in 
hoge mate afhankeiUk is van de opbrengsten 
van het bedrUfsleven. Nu derhalve tot op zeke
re hoogte weer wordt teruggegrepen op de 
traditionele plaats die de ondern~ming in ons 
economisch bestel heeft, dreigt een vacuüm 
te ontstaan omdat het nu eenmaal niet in de 
aard der dingen ligt besloten dat in een dy
namische samenleving oude patronen zonder 
meer in een nieuwe situatie kunnen worden 
overgeplant. Het stimuleren van het denken 
over veranderingen, die zun ingebed in de 
feiteiUke maatschappelüke ontwikkelingen, is 
juist nu van het grootste belang. Wü zullen 
onze beschouwingen daarom richten op die fei
telijke maatschappeiUke ontwikkelingen, ver
volgens op de plaats die de ondernemlngsge
wUze productie daarbU inneemt, en wij ronden 
ons betoog af met de vraagstelling of de ge
schetste wUzigingen een wezeniUke verande
ring van de economische orde behelzen. 

De verhouding van 
publieke en particuliere 
sector 

In sommige kringen wordt de mening gehul
digd dat een reële uitbreiding van de collec
tieve sector slechts mogelUk is, indien de 
particuliere sector wordt teruggedrongen. De 
laatste tUd rUpt het inzicht dat het hier om 
een misverstand gaat. In toenemende mate 
wint de gedachte veld dat met het uithollen 
van de particuliere sector ook de mogelUkhe
den voor de uitbreiding van de publieke sec
tor worden uitgeput. De onderlinge verwe
venheid van publieke en particuliere sector 
wordt door steeds meer mensen beseft. 
EnerzUds dient de particuliere investerings
activiteit te worden gecompleteerd door in
vesteringen van publieke aard, en anderzUds 



blijkt dat de overheid bij de financiering van 
haar uitgaven in hoge mate afhankelijk is van 
de opbrengsten van de particuliere sector. 
Een deel van de bevolking ontvangt van de 
overheid rechtstreeks een inkomen, dat in de 
patculiere sector door anderen is verdiend. 
In het algemeen ontvangen de mensen in toe
nemende mate een particulier en een publiek 
inkomen. Verder bl[jkt de onderlinge afhan
kelijkheid van publieke en particuliere sector 
heel duidelijk in wat men "het officieuze cir
cuit" zou kunnen noemen. In dit circuit gaat 
het om de produktie, inkomen en werkgelegen
heid die niet officieel zijn geregistreerd. Zo
wel de reacties op het hoge belastingniveau 
in ons land als het gebruik van de sociale 
voorzieningen illustreren dat wel en wee van 
de beide sectoren hand in hand gaan. 

Nu het inzicht is gegroeid dat publieke en par
ticuliere sector elkaar aanvullen, tekenen zich 
een aantal opvattingen af omtrent de wijze waar
op de vr[jwel door iedereen noodzakelijk ge
achte matiging dient te worden uitgevoerd. 
Sommigen menen, dat vooral de publieke sec
tor een belangrijke stap terug dient te doen, 
zodat de groei vooral tot uitdrukking komt in 
een stijging van de particuliere inkomens in 
de komende jaren. Anderen daarentegen me
nen dat de groei vrijwel volledig dient te wor
den benut om de publieke uitgaven verder op 
te voeren. Dit laatste standpunt houdt in dat 
een bevriezing van de particuliere inkomens 
gedurende enige jaren noodzakelijk is. In ons 
land is dit standpunt vooral verdedigd door 
Prof. J. van den Doel, terwijl men mag 
vaststellen dat de recente uitspraken van pre
mier Den Uyl ook in deze richting gaan. Een 
tussenstandpunt wordt min of meer ingenomen 
door minister Duisenberg, blijkens enkele re
cente toespraken. De gedachte, de druk van 
de collectieve sector op onze totale economie 
nog met één procent per jaar te laten stijgen, 
vormt een kwantificering van het tussenstand
punt. Zoals bekend, zal zelfs in dat geval het 
niveau van werkloosheid in ons land nog ge
ruime tijd op het huidige peil worden gestabi
liseerd. Van de genoemde opvattingen is 
vooral de visie van Van den Doel erg opval
lend. Hij gaat er van uit dat de individuele 
welvaart van de subjecten niet alleen afhanke
lijk is van de hoeveelheden particuliere goe
deren waarover zij op grond van hun inkomen 
kunnen beschikken, maar ook wordt bepaald 
door de mate waarin zij van collectieve goe
deren kunnen genieten. Dit betekent dat de 
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welvaart in de zin van de behoeftenbevredi
ging van de mensen best kan toenemen, ook 
al wordt hun particuliere inkomen gestabili
seerd, daar zij via de collectieve sector over 
meer mogelUkheden kunnen beschikken. 
Onze persoonl[jke indruk bij al deze discus
sies is dat nog te weinig wordt beseft dat op 
de veerkracht van de ondernemingen een be
roep kan worden gedaan. Vanouds zijn on
dernemingen speelterreinen voor inventiviteit 
en creativiteit en deze eigenschappen kunnen 
ook in een algemeen belang worden aange
wend. Is de bereidheid aanwezig, iets meer 
aan te knopen bij de positieve aspecten van 
de ondernemingsgewijze produktie ,dan is 
niet uitgesloten dat de mogelijke kwalitatieve 
groei groter is dan nu wordt verondersteld. 
Bovendien kunnen we ons niet aan de indruk 
onttrekken, dat te zeer uit het oog wordt ver
loren dat het absolute niveau van produktie 
en inkomen niet onafhankelijk is van de wijze 
waarop men zich de verdeling van particuliere 
en publieke sector voorstelt. Zo kan men best 
in de richting die Van den Doel voorstaat 
gaan, maar uitgesloten is het niet dat men dan 
op een lager absoluut niveau van produktie be
landt dan waarvan hij nu uitgaat. In de achter 
ons liggende jaren is het verband tussen pro
duktie en inkomen als het ware omgekeerd; 
terwijl het gebruikelijk was het inkomen te 
baseren op de bijdrage tot de produktie, is 
de laatste jaren de neiging ontstaan op 
rechtvaardigheidsgronden een inkomen te 
verschaffen of te garanderen, los van een po
sitieve bijdrage. De nadelen daarvan zijn vooral 
naar voren gekomen in de gedaante van 
omvangrijke werkloosheid. Nu in dit opzicht 
correcties doorbreken dient men mijns inziens 
op te passen niet naar de andere kant door te 
slaan. Het voorstel van Van den Doel kan 
immers zo overkomen dat men wel een pro
duktieve bijdrage levert, maar geen inkomen 
ontvangt. Met deze vaststelling doe ik niet 
tekort aan het inzicht van Van den Doel, dat 
men een produktieve bijdrage kan leveren en 
een inkomen kan ontvangen in de collectieve 
sector. Wij zijn het in dit opzicht met hem 
eens, maar men dient het beginsel niet zoda
nig toe te passen dat men in de particuliere 
sfeer helemaal geen inkomen meer ontvangt, 
daar voor de meeste mensen het verband 
tussen produktie en collectieve behoeftenbe
vrediging te zeer indirect is. 

Tot zover kan de conclusie worden getrokken 
dat de noodzakelijke matiging in de komende 



jaren op een evenwichtige wijze dient te 
worden verdeeld over de publieke en particu
liere sector. Het inzicht zal rijpen dat vooral 
de speelruimte in de particuliere sector moet 
worden vergroot, zodat men daarvan ook in 
de collectieve sector de vruchten plukt. In deze 
zin vormt de particuliere sector het draagvlak 
voor de publieke sector. Dit standpunt houdt 
geen terugkeer naar een klassiek-liberale 
denkwijze in. De maatschappelijke ontwikke
ling brengt met zich dat de ondernemingen 
zich niet langer aan een publieke taak kunnen 
onttrekken. De visie kan nog iets hechter 
worden gefundeerd door nu eerst in te gaan 
op het verschijnsel van de technische ontwik
keling. 

Technische ontwikkeling 
Het verschijnsel van de technische ontwikke
ling is te lang in de schaduw van de publieke 
en maatschappelijke discussie gebleven. 
Zowel de oorzaken als de effecten van het 
voortschrijden van de techniek zijn te zeer als 
een gegeven aanvaard. Daardoor is in de po
litiek het inzicht te lang uitgebleven dat de 
technische ontwikkeling althans ten dele voor 
beïnvloeding vatbaar is. De politiek heeft 
daardoor in zoverre het contact met de indivi
duele mensen verloren, dat deze wel degelijk 
door de effecten van de technische ontwikke
ling in hun individuele welvaartspositie worden 
geraakt. Consumenten die worden geconfron
teerd met nieuwe artikelen die ontspruiten aan 
de laboratoria van grote ondernemingen, voe
len met die goederen minder verwantschap 
dan met de artikelen die een respons vormen 
op de op de markt geuite innerlijke behoeften. 
Individuele werknemers die op straat komen 
te staan door het invoeren van nieuwe appa
ratuur hebben het gevoel de speelbal van 
krachten te zijn, waarvan zij de herkomst niet 
kennen. Ondernemers kunnen door plotselinge 
vindingen grote kapitaalverliezen lijden, die 
hen nopen tot het stopzetten van de produk
tie. De technische ontwikkeling is een veel
vormig verschijnsel. Er is sprake van arbeids
besparende en van kapitaalbesparende tech
nische ontwikkeling. Men kan denken aan het 
invoeren van geheel nieuwe apparatuur, maar 
ook aan de geleidelijke verbeteringen van het 
produktieproces. 
Nieuwe technieken kunnen leiden tot 
geheel nieuwe produktieprocessen, maar ook 
tot geheel nieuwe produkten. Uit een oogpunt 
van het milieu kunnen nieuwe technieken 
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schadelijk zijn, maar ook is denkbaar dat de 
roep om milieuvriendelijke produktieproces
sen juist door nieuwe technische ontwikkelin
gen wordt beantwoord. Elk eenzijdig oordeel 
omtrent het voortschrijden van de techniek is 
dan ook meestal misplaatst. 
Wel kan in het algemeen worden opgemerkt 
dat het onjuist is om te spreken van technische 
vooruitgang, daar zodoende bij voorbaat elke 
technische verandering als een maatschappe
lijke verbetering wordt beschouwd. 

In het kader van dit artikel is het nu vooral 
van belang te beseffen dat het voortschrijden 
van de techniek in beginsel voor beïnvloeding 
vatbaar is. Dit geldt zowel voor het ontwikke
len van nieuwe technische methoden, als 
voor het tcepassen. Hoewel bij het ontwikkelen 
van nieuwe technieken de creativiteit nog 
steeds een belangrijke rol speelt, kan niet 
langer worden ontkend dat althans binnen ze
kere grenzen nieuwe technische inzichten 
kunnen worden geproduceerd door maar vol
doende middelen in een bepaalde richting aan 
te wenden. Illustratief zijn in dit verband de 
ontwikkelingen op het gebied van de ruimte
vaart. Het ontwikkelen van nieuwe technische 
kennis is dus minstens ten dele afhankelijk 
v;:m de wijze waarop met schaarse middelen 
wordt omgegaan. De technische methode die 
in een concrete situatie zal worden toege-
past, gegeven de beschikbare technische ken
nis, is afhankelijk van de besluitvorming 
daaromtrent. Hierbij kunnen economische, so
ciale, culturele en psychologische factoren 
een rol spelen. Het voortschrijden van de tech
niek is derhalve geen autonoom gegeven, 
doch afhankelijk van een keuzeproces. 

Toegespitst op de concrete vraag naar het 
tijdstip van vernieuwing van de techni-
sche apparatuur, betekent dit dat bij voorbaat 
noch het verbieden van het invoeren van een 
beschikbare nieuwe techniek, noch het on
middellijk invoeren daarvan als een regel kan 
gelden, die voldoende met de uiteenlopende 
welvaartseffecten die in het geding zijn, reke
ning houdt. Juist indien wordt beseft, dat de 
welvaart in de ruime en formele zin van de 
subjectieve behoeftebevrediging, op zijn best 
gebrekkig en meestal in het geheel niet wordt 
gemeten door financiële calculaties, dient ook 
de consequentie te worden aanvaard dat een 
complex van uiteenlopende gezichtspunten 
in het proces van besluitvorming wordt ver
werkt. 



Deze gezichtspunten hebben o.m. betrekking 
op de positie van de arbeid in het produktie
proces, zowel op korte als op lange termijn. 
Voorts is aandacht geboden voor de energie
en grondstoffenschaarste nu en in de toekomst. 
En verder is het effect van het invoeren van 
nieuwe technieken op het milieu en de leef
baarheid van belang. Naast deze overwegend 
publiek~ welvaartseffecten, leggen private 
welvaartseffecten als de invloed van het ver
nieuwen van de apparatuur op de bedrijfseco
nomische en commercieel-economische gang 
van zaken gewicht in de schaal. Ook nadat de
ze onderling zeer uiteenlopende welvaartsef
fecten zoveel mogelijk zijn gekwantificeerd -
hetgeen niet noodzakelijk betekent: uitgedrukt 
in geld - dan nog is de verscheidenheid van 
kwalitatieve facetten zodanig dat aan het 
beslissen een afweging voorafgaat, waarbij 
waarderingsoordelen van levensbeschouwelijke, 
politieke en godsdienstige aard in het algemeen 
een rol spelen. Deze concrete verscheidenheid 
van de uitstralingseffecten van de technische 
ontwikkeling illustreert, dat bij voorbaat de 
bereidheid noodzakelijk is compromissen aan 
te gaan, daar anders de maatschappelijke ont
wikkeling gedoemd is te verzanden in onopge
loste conflicten en chaos. In deze zin is het 
compromis een noodzakelijk knooppunt in de 
democratie. Deze conclusie geldt zowel voor 
de besluitvorming binnen de onderneming, als 
die waarbij de verhoudingen tussen de onder
nemingen onderling worden geregeld. Ook de 
betrekkingen tussen overheid en bedrijfsleven 
dienen in het teken van de organisatie van het 
compromis te staan. 

Met betrekking tot het beleid is het gezichts
punt dat de techniek niet als een onwrikbaar 
gegeven, doch veeleer als een voor beïnvloe
ding vatbaar proces dient te worden gezien, 
van het grootste belang. 
Het vaak angstaanjagende en afschrikwekken
de van de techniek krijgt een menselijk ge-
zich als het besef levendig wordt dat mensen 
beslissen omtrent de richting van de technische 
kennis en de toepassing van nieuwe technieken. 
Dan ontstaat wellicht ook weer meer oog voor 
tal van positieve aspecten van het voortschrij
den van de techniek. In het algemeen brengt 
de opvatting de technische ontwikkeling als 
een voor beïnvloeding vatbaar proces te zien, 
met zich dat uiteenlopende subjectivistische 
voorkeuren en waarderingen tot uitdrukking 
zullen worden gebracht. Met het terzijde stel
len en corrigeren van het markt- en prijs-
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mechanisme, komt zodoende het volle gewicht 
van de vraag naar de beste besluitvorming op 
ons af. Er is geen reden daaronder bij voorbaat 
te bezwijken. De concrete aspecten van de 
technische ontwikkeling illustreren dat private 
en publieke welvaartseffecten zozeer verweven 
zijn, dat besluitvormingsprocessen die het 
accent hetzij eenzijdig leggen bij de private 
sector, hetzij bij de publieke sector niet in de 
natuur der dingen besloten lijken te liggen. 

Uit het voorafgaande kan o.i. de conclusie 
worden getrokken dat juist vanwege de rol 
die voor het voortschrijden van de techniek 
is weggelegd bij het oplossen van onze belang
rijke maatschappelijke vraagstukken, zoals 
het energie-probleem, het milieuvraagstuk en 
het probleem van de structurele werkloosheid, 
niet voorbij kan worden gegaan aan de posi
tieve betekenis van de ondernemingsgewijze 
produktie. De genoemde vraagstukken wor
den niet zozeer opgelost door een min of meer 
centralistisch optreden van de overheid, maar 
veeleer langs de weg van de gedecentraliseer
de besluitvorming, zoals deze in de onderne
mingen is geconcentreerd. 
Gelukkig is zelfs op het terrein van de werk
gelegenheid het inzicht gerijpt dat de op de 
theorie van Keynes gebaseerde grootscheepse 
uitgavenprogramma's van de overheid niet 
het effect hebben gesorteerd dat de betrokken 
bewindslieden er van hebben verwacht. De 
structurele werkloosheid wortelt nu eenmaal 
veeleer in de aanbodzijde dan in de vraagzijde 
van het economisch proces en dient derhalve 
ook te worden bestreden door bij deze aanbod
zijde aan te knopen. De les van de afgelopen 
jaren is dan ook dat een socialistisch beleid 
niet dient te worden gebaseerd op een vijan
dige houding jegens de ondernemingen ,doch 
op een positieve benadering van de onderne
mingsgewijze produktie. 

Besluitvorming 
In de praktijk blijkt het specificeren van alge
mene doeleinden van de economische politiek 
het misverstand in het leven te roepen dat het 
streven naar welvaart in de economie beperkt 
is tot de faktoren, die in de gespecificeerde 
oogmerken begrepen zijn, zoals de werkgele
genheid, de groei van de produktie per 
hoofd, en de prijsstabiliteit Zo gezien is het 
dan niet verwonderlijk dat men herhaaldelijk 
stuit op elementen die in eerste aanleg buiten-



economisch worden genoemd, maar bij nader 
inzien vanaf de aanvang in de beschouwing 
betrokken hadden moeten worden vanwege 
hun invloed op de welvaart. Het verwaarlo
zen van de natuur als consumptiegoed, waar
door zowel de vervuiling als de vernietiging 
van de natuur buiten de economisch-politieke 
discussie wordt gehouden, miskent de onder
linge samenhang die tussen alle schaarse 
middelen vanwege hun alternatieve aanwend
baarheid met het oog op de behoeftenbevre
diging, bestaat. 
De poging het subjectivistische en formele 
welvaartsbegrip te concretiseren en te speci
ficeren door het ontwikkelen van doeleinden 
waaraan een alg2mene geldigheid wordt toege
kend, is misleidend omdat zodoende belang
rUke aspecten van het streven naar welvaart 
in de praktische politiek buiten beschouwing 
biUven of slechts incidenteel en gedesinte
greerd aan de orde komen. 
Vanwege het subjectieve karakter van de wel
vaart wordt de beslissing omtrent de aan
wending van de produktiemiddelen in laatste 
instantie door subjectieve waarderingen be
paald. De omstandigheid dat de te brengen 
offers - al of niet met behulp van het markt
mechanisme - slechts ten dele op geld waar
deerbaar zUn doet daaraan niet af. Het aan
vaarden van de welvaart in subjectieve zin, 
verlegt het zwaartepunt in de beslissingspro
cedure van financiële rendementsberekenin
gen naar het operationaliseren van de sub
jectieve waarderingen en voorkeuren. 
Naarmate in de moderne samenleving feitelijk 
minder aan het marktmechanisme wordt over
gelaten en naarmate minder vertrouwen be
staat in de wUze waarop via de markt het pro
duktiepatroon tot stand komt, wordt de ont
wikkeling van procedures die de voorkeuren 
van individuen en de overheid op een duide
lijke wuze tot gelding brengen, belangrUker. 
De slag om de nieuwe structuren en vormen 
is in niet onbelangrUke mate een gevecht om 
deze procedure, waarvan het aangeven van 
de elkaar opvolgende stadia geen eenvoudige 
opgave is. Met het opgeven van de normatieve 
betekenis van de markt voor het beleid wordt 
men in de zee van onderlinge tegenstrUdige 
belangen en overwegingen geworpen, zonder 
dat een objectief baken aanwezig is, dat als 
knooppunt van de mede op ideologische ge
schilpunten gebaseerde contrasten fungeert. 

Laten wU dit nog eens toelichten aan de hand 
van het reeds vermelde geval van de techni-

sche vernieuwing. De vermelde welvaartsef
fecten van private en publieke aard zijn slechts 
ten dele op geld waardeerbaar. Men kan de 
keuze uit alternatieve technieken met uiteen
lopende invloeden op milieu, werkgelegen
heid, winstgevendheid, kwaliteit van de pro
duktie en energieverbruik dan ook moeilUk 
anders dan als de uitkomst van een besluit
vormingsproces zien, waarin deze uiteenlopen
de welvaartseffecten worden geëvalueerd en 
gewogen door de betrokkenen. Binnen de 
muren van de onderneming behoeft men 
daarbU geenszins alleen aan de constructie 
van een ondernemingsraad te denken. Veel
eer ligt het voor de hand dat steeds ad hoc 
wordt nagegaan, wie in een bepaalde situatie 
tot de kring van betrokkenen behoren. De 
gedachte dat er uitsluitend een belangente
genstelling zou bestaan tussen direktie en 
werknemers geeft biUk van een verouderde 
kUk op de werkeiUkheid. De werknemers vor
men geenszins een homogene groep. De taak 
van de leiding bestaat dan ook niet zozeer 
uit het nemen van beslissingen, maar uit het 
organiseren van de besluitvorming. Dit ge
zichtspunt geldt zowel voor de leiding van de 
onderneming als voor de centrale overheid. 
Het ingenomen standpunt omtrent de besluit
vorming in de onderneming houdt in dat er 
voldoende speelruimte moet zun om een keuze 
uit alternatieve technieken mogelUk te maken. 
Er dient derhalve voldoende winst in de on
derneming te biUven, om het beknopt beschre
ven besluitvormingsproces te verwezeniUken. 
De maatschappeiUke discussie dient niet te 
gaan over het maken van winst als zodanig, 
maar over de bestemming van de winst. Vol
gens onze visie vormt de winst het reser-
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voir dat de "leuke dingen voor de mensen" -
ook in de werksfeer - mogelUk maakt. 

De overheid kan volgens deze gedachtengang 
niet veel meer doen dan in een globale wet 
vastleggen dat de vermelde welvaartseffecten 
in het besluitvormingsproces een rol dienen te 
spelen. De gedachte dat de overheid zelf in
vesteringen zou kunnen toetsen op hun maat
schappeiUk effect berust op hovaardU en op 
een gebrekkig inzicht in de eigen technische 
kennis. De besluitvormingsprocessen dienen 
de garantie te bieden dat gedecentraliseerd 
ook de publieke welvaartseffecten aan de or
de zUn geweest. De overheid zal het aan de 
mensen zelf over moeten laten, op welke wUze 
en vooral in welke mate zU dit wensen te 

doen. 



Wanneer men beseft dat uit maatschélppelijk 
oogpunt het marktmechanisme vaak een ge
brekkig richtsnoer vormt voor wat als uit
komst van subjectieve voorkeuren en waar
deringen de beste ontwikkeling wordt gevon
den, dan doet zich de noodzaak voor met het 
geheel of gedeeltelijk terzijde stellen daar-
van een alternatief te bieden. Dit alternatief 
kan binnen het raam van een democratische 
rechtsorde niet anders zijn dan het opera
tionaliseren door de overheid van doelmatige 
besluitvormingsprocedures. Volgens deze vi
sie is de overheid niet alleen hoedster van 
het algemeen belang, die mede op grond daar
van haar wil kan opleggen en afdwingen, maar 
ook de organisator van de besluitvorming. Het 
inventariseren en evalueren van de opvattingen 
van betrokkenen is zo beschouwd geen ideo
logisch bepaald dogma, maar een eis van 
economische doelmatigheid, vanwege het tot 
gelding brengen van subjectieve voorkeuren. 
In plaats van de beslissing omtrent de organi
satie van de produktie, komt de organisatie 
van de besluitvorming omtrent aard en omvang 
van de produktie. Het ontwikkelen van inten
sieve overlegstructuren tussen overheid, con
sumenten en bedrijfsleven, waartoe ook de 
verwevenheid van private en publieke wel
vaartseffecten noopt, is een mogelijk antwoord 
op de problemen die door het bestaan van 
economische macht in het leven worden ge
roepen. Te overwegen ware daarbij dat het de 
overheid meestal ontbreekt aan de technische 
kennis, die in het bedrijfsleven aanwezig is en 
die onontbeerlijk is voor de oplossing van 
het energieprobleem, het milieuvraagstuk en 
het vraagstuk van het bestuderen van de tech-
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niek. Anderzijds dient de overheid zorg te 

dragen voor de formulering van de maatschap
pelijke wensen en oogmerken, zonder uit het 
oog te verliezen dat ook hierbij een wissel
werking met het bedrijfsleven geboden is, 
daar anders "weitfremde" desiderata ont
staan, die stoelen op de fictie dat de schaar
ste een fictie is. 

Besluit 

Uit het voorafgaande vloeit o.i. voort dat van 
een fundamentele verandering van de econo
mische orde geen sprake zal zijn. Veeleer is 
een herleving van het systeem van onderne
mingsgewijze produktie te verwachten. Juist de 
maatschappelijke vraagstukken die moeten 
worden opgelost, brengen met zich dat een 
beroep op dit produktie-systeem zal moeten 
worden gedaan. Via de democratisering in en 
met betrekking tot de ondernemingen vindt wel 
een verandering in onze economische orde 
plaats, die echter veeleer van graduele dan van 
principiële aard is. Essentieel is immers het 
gezichtspunt of men daadwerkelijk concrete 
vorm geeft aan de omstandigheid dat de ver
scheidenheid van opvattingen noopt tot het 
sluiten van compromissen, of dat men op basis 
van de gedachte dat tegenstellingen tot het 
bittere einde dienen te worden uitgevochten, 
de samenleving wenst te organiseren. De hui
dige politieke krachten wijzen eerder in de 
richting van de eerste, dan van de tweede op
lossing. Op deze grond kan op den duur sa
menwerking worden verwacht tussen sociaal
democraten en liberalen. 



Waarheen met onze economische orde? 

Prof. dr. 0. 8. J. Schouten 

Probleemstelling 
en uitgangspunten 
Er bestaat een keuzeproblematiek met betrek
king tot de reallocatie van de bevolking resp. 
de allocatie van de bevolkingsaanwas in de 
"produktieve" bedrijvensector versus de "on
produktieve" collectieve sector. Welke con
sequenties heeft deze keus voor de gemiddel
de premie- en belastingdruk enerzijds en 
de gemiddelde materiële consumptieve wel
vaart per hoofd van de totale bevolking an
derzijds? Kan er gesproken worden van een 
wezenlijk verschil in de economische orde 
wanneer weinig "actieven" in het bedrijfsle
ven veel "inactieven" in de collectieve sec
tor onderhouden en daardoor de materiële 
consumptie per hoofd van de totale bevolking 
"betrekkelijk" gering moet zijn versus de situ
atie waarbij veel "produktieve" werkers in 
het bedrijfsleven slechts weinig "onproductie
ven" behoeven te onderhouden, zodat de 
materiële consumptie per hoofd relatief groot 
kan zijn? 
Als het produktievolume van de bedrijven
sector netto wordt berekend, d.w.z. na aftrek 
van alle investeringen noodzakelijk voor de 
instandhouding en groei van de gestelde ar
beidsplaatsen, dan bestaat deze netto-output 
slechts uit materiële consumptiegoederen en 
diensten. WU bestempelden slechts deze 
netto-output als produktie en slechts de des
betreffende werkers als produktief, omdat de 
waarde daarvan op de markt gemeten kan 
worden. Alle andere waarden, ook die van het 
niets doen, worden door ons niet ontkend te 
bestaan, maar kunnen niet als zodanig worden 
gemeten. Gemakshalve beschouwen wij ook 
de "aktieve" overheidsdienaar als "onproduk
tief" in engere zin, omdat ook ten deze niet 
vastgesteld kan worden wat zijn eigenlijke 
waarde is. zun "produktie" is onvergelijkbaar 
met die van de werker in het bedrijfsleven, 
daar hU zijn produkt niet op een markt kan 
ruilen met andere voor de markt geprodu
ceerde goederen en diensten. 
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Wat wel vastgesteld kan worden is wat inac
tieven en overheidsdienaren aan inkomen ont
vangen, niet wat zij verdienen. Gemakshalve 
gaan we ervan uit dat iedereen hetzelfde in
komen ontvangt; of hij nu produktief in engere 
dan wel in ruimere zin is, "actief" dan wel 
"inactief" is, doet er dan niet toe. Het voor
deel van deze volstrekte inkomensnivellatie 
als uitgangspunt is, dat het zonder meer duide
lijk zal zijn dat de premie- en belastingdruk op 
alle inkomens hetzelfde kan zijn: verschil in 
draagkracht bestaat er dan immers niet. Ver
schil in "profijt" is er uiteraard wel, want de 
inactieven "profiteren" van de actieven, maar 
wat zou dat, als gemakshalve wordt aangeno
men dat het "inactief" zijn even plezierig of 
onplezierig is als het actief werker zijn? 

Natuurlijk zijn dit alles heroïsche veronder
stellingen, maar zij verhelderen het navolgende 
aanzienlijk. Bij een verdeling van de totale be
volking in voor de ene helft een "actief" deel 
en voor de andere helft een "inactief" deel in
clusief overheidsdienaren, behoeven alle in
komenstrekkers slechts de helft van hun pri
mair ontvangen inkomen af te dragen om de 
bedoelde financiering van inkomensoverdrach
ten door de overheid mogelijk te maken. Van 
het primair "verdiende" (beter: ontvangen) 
inkomen blijft voor iedereen slechts de helft 
beschikbaar voor de aankoop van consumptie
goederen en diensten geproduceerd door het 
bedrijfsleven. 

Er bestaat tenslotte in onze denkbeeldige 
maatschappij geen uitkeerbare winst van het 
bedrijfsleven, omdat alle brutowinst bestemd 
moet worden voor vervangings- en uitbrei
dingsinvesteringen. Alle uitkeerbare inkomens 
van bedrijven zijn derhalve slechts de primair 
verdiende arbeidslonen vóór aftrek van welke 
belasting dan ook. 

Alle huishoudingen (de produktiehuishoudingen 
van het bedrijfsleven, de gezinshuishoudin
gen, de overheidshuishouding) keren uit wat 
zij "verdienen" resp. besteden wat zij "ont
vangen", zodat er geen lek in de inkomens
kringloop kan bestaan. 

De vermogensaanwas van het bedrijfsleven 
wordt bepaald bij een gegeven kapitaalpro-



duktiviteit door de autonome groei van de ar
beidsproduktiviteit en de nog te kiezen groei 
van het aantal arbeidsplaatsen. Dit produktie
va vermogen is per definitie totaal vermaat
schappelijkt als het toch niet uitkeerbaar voor 
consumptieve doeleinden gesteld kan worden. 
Een macro-economische vermogensaanwasbe
lasting is derhalve ondenkbaar in een maat
schappij waarbij groei en vermogensaanwas 
institutioneel aan elkaar gelijk gesteld wor
den. Vermogen en vermogensaanwas beho
ren aan niemand of aan iedereen toe, maar 
deze diffuse eigendomsverhoudingen hebben 
geen functionele betekenis, hetzij dan dat de 
managers van het bedrijfsleven tot opdracht 
krijgen elke vermogensaanwas ( = netto 
winst) zo goed mogelijk, d.w.z. volgens het 
criterium van een maximale continue ver
mogensgroei, te herinvesteren. ledereen mag 
meebeslissen op basis van dit economisch 
criterium, hoewel eigenlijk niemand invloed 
heeft zolang dit criterium wordt geëerbiedigd. 
De economische wet is namelijk zodanig geïn
stitutionaliseerd, dat de economische macht 
geen kans krijgt ! 

Verder bepaalt de concurrentie op de con
sumptiegoederenmarkt welke bedrijfstak rela
tief meer en welke relatief minder zal kunnen 
groeien. Een algehele macro-economische 
overinvestering is slechts tijdelijk mogelijk, 
leidt eventueel tot meer vraag naar actieve 
werkers, maar voert niet het nominale inko
mensniveau op. Dit laatste peil wordt door de 
overheid vastgeprikt en is dus geen object 
meer van loononderhandelingen tussen vak
bonden en managers. Wel is het duidelijk dat 
bij bevrediging van de behoefte aan meer 
produktieve werkers de concurrentiestrijd op 
de consumptiegoederenmarkt tot functie heeft 
het teveel aan winst, dus het teveel aan in
vesteringen ,op den duur ongedaan te maken. 
Mutatis mutandis geldt het omgekeerde bij een 
algehele onderinvestering. De tijdelijke werk
loosheid van produktieve werkers bij gebrek 
aan voldoende arbeidsplaatsen gepaard gaande 
met een tijdelijk tekort bij de overheidshuis
houding, die deze ontslagenen moet onderhou
den, werkt prijs- en winstverhogend op de 
consumptie-goederenmarkt, omdat daar dan de 
vraag het aanbod tijdelijk zal overtreffen. 

Struktureel gezien loopt alles glad in onze 
utopische maatschappij onder twee noodzake
lijke voorwaarden, namelijk dat de overheid 
het nominale inkomensniveau bepaalt én de 

allocatie van de bevolking over de produktieve 
en niet-produktieve sector dirigeert. Het 
spreekt vanzelf dat - wil men niet tot een vol
strekt centraal verplichte allocatie komen -
de overheid over een instrument moet be
schikken om deze allocatie op vrijwillige ba
sis bij te sturen. Het ligt voor de hand dit in
strument te zoeken bij het materiële en imma
teriële arbeidsvoorwaardenbeleid. Enige, zo 
niet veel, dénivellatie van produktieve inko
mens of immateriële werkomstandigheden zal 
geboden zijn, zo de overheid van mening 
mocht zijn ,dat er te weinig mensen in de 
produktieve sector tewerkgesteld worden. 

De evaluatie van de verhouding actief-inactief, 
of produktief-niet produktief, of nog beter ma
teriële welvaart versus immaterieel welzijn 
kan slechts scherp naar voren worden ge
bracht op basis van een volstrekt overdreven 
perspectief van een honderd jaren-vooruit ex
trapolatie van bestaande groeivoeten van be
volking en arbeidsproduktiviteit. 

Conclusies 
Als men om de gedachten te bepalen uitgaat 
van een bevolkingsgroei van 1,62% per jaar, 
dan is de bevolking volgens de wetten van 
de samengestelde interest na honderd jaren 
vervijfvoudigd I 
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Stelt men de desbetreffende bevolkingsaanwas 
geheel te werk in de produktieve sector, dan 
zal, afgezien van de autonome produktiviteits
stijging, dit bedrijfsleven over honderd jaren 
het negenvoudige kunnen produceren aan ma
teriële goederen en diensten. Per hoofd van 
de totale bevolking zal dan 80% meer gecon
sumeerd kunnen worden in materiële zin. Dit 
levert per jaar geen hoge groeivoet op, maar 
wij hebben voorshands ook nog geabstraheerd 
van elke produktiviteitsstijging. Ondertussen 
zal de premie- en belastingdruk geleidelijk 
kunnen dalen tot 10% over honderd jaren, om
dat de verhouding actief-niet actief dan negen 
op een geworden is, terwijl deze in de uit
gangspositie nog een op een bedroeg en dien
overeenkomstig een belasting- en premiedruk 
van 50% van alle inkomens moest worden vast

gesteld. 
Geheel anders wordt de situatie wanneer men, 
zoals Hoefnagels *) onder meer bepleit, de 

*) Zie: Prof. Dr. H. Hoefnagels S.J ... Het 
werkgelegenheidsvraagstuk en de grenzen 
van de groei" in E.S.B. 13-8-1975, no. 3014. 



gehele bevolkingsaanwas in de welzijnssector 
zou alloceren. In dat geval stijgt de premie- en 
belastingdruk geleidelijk tot 90% over hon
derd jaren. Van de andere kant daalt de ma
teriële consumptie per hoofd, zodat wij over 
honderd jaren 80% minder van deze goederen 
zouden kunnen verbruiken dan thans het geval 
is, althans voorzover ons de technologische 
vooruitgang in de steek zou laten. Misschien 
zouden we in dit geval gelukkiger zijn dan in 
de eerstbedoelde situatie. 
Immers een op de tien mensen behoeft dan 
slechts "echt" te werken in het bedrijfsle
ven, al dan niet afwisselend qua persoon, 
de anderen kunnen met het welzijn in de meest 
uitgebreide zin bezig, of niet bezig, zijn I 

Grote kwantitatieve verschillen leiden inder
daad ook tot kwalitatieve stijl- en cultuurver
schillen. Daarom is het wellicht nuttig om van 
onderscheiden economische ordes te spre
ken, wanneer in de ene orde de collectieve 
sector relatief klein en in de andere orde be
trekkelijk groot zal zijn. 
Het blijven echter mengvormen van twee or. 
deningsprincipes: enerzijds het voor een markt 
producerende bedrijfsleven en anderzijds de 
door premie- en belastingheffing gefinancierde 
inkomensoverdracht aan het niet in het be
drijfsleven tewerkgestelde deel van de be
volking. 

De eerstgenoemde mengvorm, waarin het ac
cent ligt op de tewerkstelling in het bedrijfs
leven, is typerend voor een liberale prestatie
maatschappij, de laatstgenoemde daarentegen 
voor 'n socialistische welzijnsmaatschappiJ De 
uitgangspositie houdt het midden van bedoelde 
mengvorm in en zou derhalve het beste als li
beraal-socialistisch of conservatief kunnen 
worden betiteld, conservatief uiteraard alleen 
maar met betrekking tot het reeds in de uit
gangspositie bereikte. Wat dat betreft zijn we 
reeds ver voorbij het midden, daar hier te 
lande minder dan een derde van de totale be
volking in het bedrijfsleven werkzaam is. 

Gaan we nu uit van een voortgaande arbeids
produktiviteitsstijging in het bedrijfsleven van 
4% per jaar, dan zal over honderd jaren de 
materiële produktie van consumptiegoederen 
en diensten het 51-voudige kunnen bedragen 
voorzover men de oorspronkelijke allocatie 
van de bevolking van half over half zou hand
haven en van een verdere bevolkingsaanwas 
wordt geabstraheerd. 
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De belastingdruk (incl. premies) behoeft bij 
een derg::llijke ontwikkeling niet te veranderen, 
alhoewel ook de niet-produktleve welzijnswer
ker of inactieveling even veel inkomen zal kun
nen ontvangen als de actieve produktleve wer
ker in het bedrijfsleven. De koek wordt im
mers wel in het bedrijfsleven gebakken, maar 
de constante belastingdruk van 50% zorgt 
ervoor, dat iedereen hetzelfde beschikbare 
inkomen ontvangt. Wel moeten bij constante 
nominale inkomens de prijzen van consumptie
goederen dienovereenkomstig zakken, opdat 
het 51-voudige produktievolume ook kan wor
den afgezet. Bij een constant prijsniveau zullen 
daarentegen de nominale inkomens over 100 
jaren geleidelijk tot het 51-voudige moeten 
stijgen wil er geen afzetcrisis komen. 

Dit alles is natuurlijk onvoorstelbaar. Onze 
kleinkinderen zouden aan overconsumptie ten 
onder gaan, wanneer zij per hoofd het 51-vou
dige zouden moeten verbruiken dan wij heden 
ten dage al doen. Voor sommige ontwikke
lingslanden is er evenwel een dergelijk pers
pectief te ontwikkelen; tenslotte consumeren 
ook wij westerlingen thans wellicht het hon
derdvoudige aan industriële goederen dan 150 
jaren geleden. Ons cijfervoorbeeld is vooral 
illustratief in die zin, dat iedereen deel kan 
hebben aan de materiële vooruitgang, ook al 
wordt deze slechts continue door de helft van 
de bevolking geproduceerd, voorzover de be
lasting- en premiedruk dienovereenkomstig 
wordt gehandhaafd. 

Dat een groeivoet van 4% 's jaars van de ar
beidsproduktiviteit in het bedrijfsleven tot on. 
voorstelbaar hoge produktiecijfers over hon
derd jaar zal leiden is het bekende teken aan 
de wand, dat het zo niet door kan gaan 
(t.z.t. !). Datzelfde geldt natuurlijk ook voor een 
vervijfvoudiging van de bevolking over hon
derd jaar. Wat in het verleden is gebeurd kan 
niet ook voor de toekomst gelden, omdat de 
uitgangspositie thans geheel anders is. Van 
niets naar veel is begrijpelijk, maar van veel 
naar nog veel meer gaat ons begripsvermo
gen te boven. 
Volstrekt waanzinnig wordt de situatie over 
honderd jaar, wanneer men de arbeidsproduk· 
tiviteitsstijging van het bedrijfsleven van 4% 
's jaars combineert met een eenzijdige allo
catie van de bevolkingsaanwas van 1 ,62% 
's jaars in deze produktleve sector. Het negen 
maal 51-voudige zou dan de produktie van ma-



teriële consumptiegoederen te zijner tijd be

dragen. 
Men behoeft geen lid van de Club van Rome 
te zijn om te beseffen, dat energie hoogst 
waarschijnlijk, en andere grondstoffen volstrekt 
zeker, lang vóór die honderd jaren zouden ont
breken om een en ander tot stand te brengen, 
laat staan dat onze kleinkinderen in staat zou
den zijn per hoofd niet het 51-voudige, maar 
zelfs het 91 ,8-voudige meer te consumeren 
dan wij heden ten dage gewend zijn. Het 
enige wat dit cijfervoorbeeld illustreert is, dat 
een belastingdrukverlaging tot ver beneden 
de 50% onder de geschetste omstandigheden 
tot onhoudbare toestanden zal leiden en daar
mede een illusie is. 

Minder onacceptabel lijkt onze laatste casus, 
namelijk een voortgaande produktiviteitsstijging 
in de produktieve bedrijven tezamen met een 
verzameling van de bevolkingsaanwas in de 
collectieve sector. De materiële produktie per 
hoofd zou dan over honderd jaren "slechts" 
vertienvoudigd zijn hetgeen aanzienlijk minder 
is dan de vertweeënnegentigvoudiging in het 
laatstgenoemde geval waarin alle bevolkings
aanwas naar de produktieve sector werd ge
leid. Alleen zou de premie- en belastingdruk 
dan tezijnertijd 90% van alle inkomens moeten 
bedragen. Maar wat zou dat, als we met z'n 
allen zoveel rijker zowel in materiële als in 
immateriële zin (gezien de omvang van de 
welzijnssector) zouden zijn? 

Toegepast op de concrete Nederlandse situatie 
krijgen we last van een perspectivische ver
kleining van onze horizon. We kijken hooguit 
vijf jaren vooruit. Niemand heeft dan een be
zwaar tegen een arbeidsproduktiviteitsstijging 
van 4% 's jaars. Niemand kan er dan ook nog 
iets aan doen dat onze bevolking nog stijgt, al 
werkt het mechanisme van de sociale zeker
heid in de richting van een relatief snelle toe
neming van het aantal "inactieven" en in het 
algemeen van het aantal collectief opgebrachte 
inkomens. Onze extrapolatie van de collectieve 
en sociale lasten volgens de trend van het ver
leden tezamen met een herstel van een hierbij 
opgelopen achterstand t.o.v. de collectieve 
en sociale uitkeringen leidt dan tot een vermin
dering van de beschikbare inkomens van ge
zinshuishoudingen met name die van de mo
dale werknemer en een verdere uitstoot van ar
beidskrachten uit het bedrijfsleven. 
Niemand kijkt dus meer naar het lange termijn-
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perspectief. 
Er moet zelfs volgens de meest linkse minis
ter-president die wij tot nu toe gekend heb
ben, omgebogen worden. De kip met de gou
den eieren mag niet te snel geslacht worden. 
Er moet een stap terug gedaan worden op de 
weg in de richting van een al te snelle groei 
van de collectieve sector. Wellicht moeten 
zelfs twee stappen terug worden gemaakt om 
de uitstoot van arbeidskrachten uit het bedrijfs
leven tot nul te reduceren en het beschikbare 
inkomen van de modale werknemer weer re
delijk, d.w.z. met ruim de helft van de arbeids
produktiviteitsstijging in het bedrijfsleven, te la
ten toenemen. Maar let wel: dit alles is slechts 
een middellang-termijn perspectief terwille 
van een herstel van scheef gegroeide ver
houdingen tussen loonsom en winstsom in 
het bedrijfsleven. Wanneer na vijf jaren, wat 
scheef is gegroeid weer eenmaal recht is 
getrokken, kunnen we dan weer een vervijf
tigvoudiging van de materiële produktie per 
hoofd in de loop van honderd jaren verwach
ten, gegeven een voortaan constante verhou
ding tussen de "actieve" en "inactieve" be
volking en dienovereenkomstig een constante 
premie- en belastingdruk van ca. 50% van 
het nationale inkomen? 
Het antwoord moet na bovenstaande beschou
wingen voorwaardelijk neen zijn: de socialis
tische welzijnsstaat ligt logisch noodzakelijk 
in het verschiet voorzover ons de technolo
gische ontwikkeling niet in de steek laat. 

Alleen in het voorzienbare geval, dat de ar
beidsproduktiviteitsstijging geheel tot een 
stilstand komt bij gebrek aan grondstoffen, 
energie of bij een overvloed van milieuhandha
vingslasten, alleen dan is het voorspelbaar 
wanneer de gemiddelde inkomenstrekker er 
in consumptieve welvaart toch nog op 
vooruit zou willen gaan, dat we moeten denken 
aan een reallocatie van onze totale bevolking 
in de richting van het produktieve bedrijfsle
ven. 
De liberale prestatiemaatschappij krijgt in dit 
geval weer een kans. 

Men begrijpe mij goed: een wetenschapsman 
voorspelt niet op grond van ideologie, hij 
geeft slechts aan onder welke voorwaarden 
(de realisatie waarvan hij niet kent) de een of 
andere maatschappelijke orde zijn grootste 
kans heeft. 
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