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Voorwoord 

De eerste bijdrage van de 26e jaargang 
bestaat uit een column van de voorzit
ter van de redactie, drs. J.A. Wegl(e-
1/U/IIs, over deregulering. Bij de kabi
netsformatie is het belang van dit on
derwerp onderstreept, hetgeen mede 
een reden is om te bezien welke vorde
ringen sindsdien zijn gemaakt. Dere
gulering is geen onderwerp dat zich 
leent voor politieke profilering en het 
leidt zeker niet op korte termijn tot veel 
resultaten. 

Vervolgens kunt u kennisnemen van de 
verontrusting van 1111: WJ. Geertsema 
over de voortgang van de totstandko
ming van de , ,Wet gelijke behandeling·: 
Senator Geertsema gaat in op de pro
blemen die het CDA heeft met een dis
criminatievcrbod ten aanzien van ho
mofielen voor particuliere (niet zelden 
confessionele) instellingen. Onze 
bestuursvoorzitter spreekt van een 
dreigend drama bij de afweging van de 
grondrechten die discriminatie vcrbie
den en die bv. de vrijheid van onder
wijs garanderen. Hij stelt dat het ver
bod van discriminatie zoals neergelegd 
in de Grondwet zich niet alleen richt 
tot de overheid doch zijns inziens ook 
bepalend is voor de vcrhouding tussen 
burgers en organisaties van burgers on
derling. Mede gezien de betrokkenheid 
van de liberale staatssecretaris, me
vrouw Kappeijnc van de Coppcllo, is 
interessant hoc het kabinet tot besluit
vorming komt. aannemende dat verder 
uitstel door een eventueel initiatief
voorstel uit de Tweede Kamer kan wor
den tegengegaan. 

De dan volgende bijdrage is van tb: 
W P M.M. van de li'n die ingaat op de 
gereguleerde competitie in de ge~ond
heids::.org. Het gaat om een principiële 
bijdrage over de keuzen t.a.v. de struc
tuur van een nieuw stelsel voor ziekte
kostenverzekeringen. Met de .. Struc
tuurnota gezondheidszorg" (1974) is de 
weg ingeslagen van overheidsordening 
en daartegen is de laatste jaren steeds 
meer verzet gegroeid. De heer Van de 
Ven acht twee wegen denkbaar. In de 
eerste plaats een keuze voor een volks
verzekering, waarmee principiëel de 
keuze valt op overhcidsordening. En in 
de tweede plaats een keuze voor een 
stelsel waarin sprake is van gereguleer
de competitie tussen vcrzekeraars en 
ziekenfondsen. Deze optie maakt een 
gereguleerde marktordening mogelijk. 
Naast de reeds door het kabinet aange
kondigde regelgeving, - waardoor par
ticuliere ziektekostenverzekeringen een 

meer sociaal karakter krijgen - kan het 
financiëel zelfstandig maken van zie
kenfondsen ("budgettering per zieken
fonds") en het bevorderen van competi
tie tussen ziekenfondsen geleidelijk 
bijdragen aan een nationaal stelsel van 
ziektekostenverzekeringen binnen een 
gereguleerde marktordening. 

Drs F /Jmkers en ir. J.H. Kroes gaan 
in op het beheer in de l'U!kshuisvesting. 
Zij schetsen hoe weinig keuzemoge
lijkheden in de praktijk bestaan tussen 
huur van een woning en eigendom van 
een woning en hoe beperkt de betrok
kenheid van de huurder bij het beheer 
van huurwoningen is. Tegelijkertijd 
lijkt de financieel-economische ont
wikkeling een beperking van de steun
verlening door de overheid voor de 
volkshuisvesting nodig te maken. De 
effecten van een huurverhoging en van 
huurhamonisatie worden ongedaan ge
maakt door een toename van het indi
viducel huursubsidie. Bij de hogere 
woonlasten is een differentiatie naar in
komen en woonkwaliteit nodig. De au
teurs achten het mede in dat kader ge
wenst om de bewoners van huurwonin
gen een grotere zeggenschap te geven 
via nieuwe beheersvormen. Een actief 
meedenken in VVD-kringen hebben 
IJmkers en Kroes daarbij tot nu toe ge
mist. Toch biedt het bepleite .. proces 
van ontvoogding" daarvoor wel aanlei
ding. 

Het 1\'erkge/egenheidsbe/eid zoals de 
gemeente Utrecht dat voert. wordt 
besproken door 11111'. drs. R. M. ten 
Cate-Dhont. Zowel bevordering van 
werkgelegenheid als zorg voor langdu
rig werklozen krijgen aandacht. Een 
versterking van de stedelijke economie 
(..city marketing") is in het belang van 
de werkgelegenheid. Knelpunten voor 
de ontplooiing van wcrkgelegenheids
bronncn in de stadscentra moeten wor
den opgeheven of tegengegaan (bv. ver
keersbeleid en vereenvoudiging van 
procedures). De kantorenmarkt en de 
horecasector vervullen een bijzondere 
rol in een stad. Zowel de werkloosheid 
als het aantal utikeringsgerechtigden is 
de laatste jaren in de gemeente Utrecht 
gegroeid tot boven het nationale ge
middelde. In het arbeidsmarktbeleid 
zijn de begeleiding van starters en de 
verbetering van de kansen voor jonge
ren de belangrijkste beleidsdoelen. 

Drs. B. van der Velden beschrijft de lij
densweg van de regorganisatie van het 
binnenlands bestuur. Hij doet een aan-

tal suggesties om het liberale concept 
van de gedecentraliseerde eenheids
staat mcuwe inhoud te geven. Daarbij 
ligt de nadruk op practisch haalbare 
oplossingen, die doelmatig en demo
cratisch zijn. De agglomeratie-proble
matiek rechtvaardigt naar zijn mening 
enige aanpassingen van het provinciale 
bestuursniveau. Een krachtig gemeen
telijk bestel acht Van der Velden bij dit 
alles essentieel. 

Europarlementarier drs. FA. Wijsen
heek gaat in op de positie van Duits
land als een gespleten natie in Europa. 
Het is voor Nederland van belang dat 
de Duitse relaties met de Europese Ge
meenschap niet verflauwen als gevolg 
van de interesse in de Bondsrepubliek 
voor een verbetering van de relatie met 
de D.D.R. Dit is mede een reden om te 
streven naar verdieping van de Europc
se Gemeenschap gericht op verdere in
tegratie. 

Vervolgens beschrijft Jan Wil/em \'{lil 

der Kaai) ontwikkelingen in de rea/tie 
tussen de SOljet-economie en het Wes
ten. Sinds het begin van de jaren '60 
wordt de Sovjet-Unie met dalende 
groeicijfers geconfronteerd. Via het 
aanhalen van de Oost-westrelatie 
trachtte de Sovjet-Unie de economie te 
moderniseren en de groei te herstellen. 
Dt: vraag of de Oost-westhandel door 
het Westen kan wordt:.n gebruikt om de 
buitenlandse politiek van de Sovjet
Unie te beïnvloeden beantwoordt de 
schrijver ontkennend. Wel valt te over
wegen om politieke concessies te vra
gen van de Sovjet-Unie gcdurt:ndc on
derhandelingen over nieuwe leveran
ties. 

De bijdrage van drs. A. A.M. Kin ne
ging over het , ,Einde l'an het libera
lisme:'" is zeer de moeite van het lezen 
waard. doch vraagt van de lezer enige 
extra lcesaandacht. Het handelt over 
economische theorieën. Volgens de au
teur hebben vier theorieën van markt
imperfecties het klassicke liberalisme 
in diskrediet gebracht. Dit klassieke li
beralisme legde immers de nadruk op 
de vrije markt en de minimale staat. 

Een tweetal theorieën over marktim
perfecties worden in dit artikel bespro
ken. te weten het Keynesianisme en de 
theorie van de monopolistische con
currentie. De auteur stelt dat op deze 
beide theorieën heel wat valt af te din
gen ten gunste van het klassieke libera
lisme. Dat brengt hem tot een pleidooi 



voor herwaardering van dat klassicke 
liberalisme. 

Dr. W N.A. Klever roert in een filoso
fisch getinte bijdrage de regenstelling 
tussen politieke praktijk en liberale 
ideologie aan. Kan van liberale politici 
worden verlangd dat zij de staatsin
vloed kunnen terugdringen') Is op dit 
punt de liberale ideologie ten dele on
houdbaar in de praktijk van allcdag'1 

lcdere daadkracht van een kabinet leidt 
immers tot nieuwe regels en ingrepen 
in bestaande regelgeving. Een rea-

Column 

Deregulering 

Drs. J.A. WEGGEMANS 

Her is verleidelijk in een column in 
.. Liberaal Reveil" in re gaan op de 
kwestie van het al dan niet uitreiken 
1•an een staatsprijs aan de schrijver 
Brandt Corstius. 
Waardoor heeft het zo ver kunnen ko
men dat liberalen kunnen worden be
ticht van gebrek aan waardering voor 
de vrijheid van meningsuiting in de li
teratuur? Het kan in elk geval niet het 
strategisch monisme van de VVD je
gens het CDA zijn. Mijns inziens kun
nen liberalen ook op andere wijze dan 
het weigeren van een staatsprijs aan 
een niet bij iedereen geliefd schrijver 
hun opvattingen kenbaar maken. De 
gestegen verkoop van zijn boeken zal 
de heer Brandt Corstius ongetwijfeld 
goed hebben gedaan. 
En de aan de staatsprijs verbonden te
gemoetkoming van f 10.000,- is in
middels ook royaal opgegaan door de 
kosten van het parlementaire debat 
over de kwestie, alsmede door verlies 

listisch politicus zal slechts de .. smalle 
marges" tot zijn werkgebied willen re
kenen. 

Afscheid mevrouw L. van Leeuwen 

Het jaar 1985 brengt voor Liberaal Re
veil bij het begin van de 26e jaargang 
een belangrijke wijziging. 

Wij nemen afscheid van onze admi
nistratrice. mevrouw L. van Leeuwen 
die vanaf 1973 actief betrokken is ge
weest bij het werk van de redactie. Tot 

in aanzien dat de VVD zichzelf heeft 
toegebracht. 

Helaas is .. Liberaal Reveil" een kwar
taalblad zodat de mogelijkheid ont
breekt om adequaat in te gaan op actu
ele onderdwerpen. Daarom in deze co
lumn aandacht voor de deregulering. 
In de Grote Mln Dale is dit begrip om
schreven als . ,het afschaffen van wette
lijke voorschriften, vermindering van 
het aantal wetten en regels·: In ambte
lijke kringen wordt het ook wel spot
tend omschreven met , ,ontregeling·: 
aangezien er nogal war regelgeving no
dig is om deregulering vorm te kunnen 
geven. Bij het aantreden van het kabi
net Lubbers-Mln Aardenne is in VVD
kring betoogd dat door de verdeling 
van de kabinetsposten de VVD bij uit
stek de partij kon zijn die dit beleids
doel in daden zou kunnen omzetten. De 
bezetting van departementen als Bin
nenlandse Zaken, Justitie, Economi
sche Zaken en VROM zou daar borg 
voor staan. 
Als vrucht van de inspanningen van het 
kabinet kan het rapport van de com 
missie-Geelhoed met name worden ge
noemd. In maart 1984 is het , , Eindbe
richt van de commissie vermindering 
en vereenvoudiging van overheidsrege
lingen" (Tweede Kamer 1983-1984, ka
merstuk 17931, nr. 9) aan de Tweede 
Kamer aangeboden. In dit rapport 
wordt ingegaan op het begrip deregule
ring en worden toetsingspunten voor 
het wetgevingsbeleid aangegeven. Ik 
kom zo dadelijk op dit rapport terug. 

Een interessante vraag is of deregule
ring een politiek neutrale operatie is 
met technische juridische elementen, 

1984 fungeerde zij tevens als eindre
dactrice en verzorgde zij de verbinding 
met de drukkerij. De redactie is me
vrouw Van Leeuwen zeer veel dank 
verschuldigd voor het goede werk dat 
zij al die tijd heeft verricht, alsmede 
voor de prettige wijze waarop dat im
mer geschiedde. 

Mevrouw M.P. Bijlsma-Moene heeft 
met ingang van I januari 1985 de werk
zaamheden van mevrouw Van Leeu
wen overgenomen. 

J.A. Weggemans 

dan wel dat achter het begrip een poli
tieke stellingname schuil gaat. Een ab
solute scheiding tussen beide elemen
ten zal er veelal niet te maken zijn. ~r
korting van tijdstermijnen en stroomlij
ning van procedures lijken in sterke 
mate politiek-neutraal. Het daadwer
kelijk ingrijpen in wetten is welhaast 
per definitie een politieke zaak gegeven 
de benodigde oordeelsvorming van het 
parlement. 
Ontmanteling van de overheid via dere
gulering zal veel wetgevende arbeid ei
sen en het vraagt om een efficiënte 
besluitvorming binnen het bureaucrati
sche en het politieke bestel. Nog steeds 
hebben tal van burgers en volksverte
genwoordigers wensen die leiden tot 
verdergaande overheidsbemoeienis. 
Liberale kiezers en liberale volksverte
genwoordigers bezondigen zich daar 
slechts gradueel minder aan. Indien 
het besef dat deregulering een minder 
fijnmazige benadering van de burger 
betekent, geen maatschappelijk draag
vlak heeft, zal het begrip deregulering 
slecht wortelen in liberale kring. 
Maar al te vaak blijft een practische 
beschouwing over deregulering steken 
in voorbeelden zoals tuinschuurtjes en 
dakkapellen waarvan de aanleg een 
tijdrovende vergunningsprocedure 
vraagt. Het is uiteraard nuttig dat dit 
soort uitwassen wordt aangepakt. Uit 
talloze illegale dakkapellen en schuurt
jes in Nederland blijkt al dat veel bur
gers het probleem op geheel ei
gen wijze hebben opgelost. (Slechts 
zelden zijn die schuurtjes en dakkapel
len afgebroken onder po/itiedwang). 
Dergelijke feiten zijn overigens al enige 
generaties lang bij (lokale) politici be
kend. 



Kennelijk is er in het geschetste geval 
sprake van een niet handhaafbare re
gelgeving. Andere verderstrekkende 
voorbeelden hiervan zijn bv. een wat al 
te selectieve invulling van een be
lastingbiljet of een aanvraagformulier 
voor een uitkering. Ook het verschijn
sel van het zwane circuit kan genoemd 
worden. De aanpak van dergelijke ver
schijnselen staat in directe relatie met 
een stelselherziening van de belastin
gen en van de sociale wetgeving. Zo'n 
aanpak stuit op tal van barrières. De 
kerstboom van regelingen is opgetuigd 
in een tijd van stijgende welvaart. Het 
uitdunnen - want meer gebeurt er niet 
- vindt plaats in een tijd met weinig tot 
geen groei. Bv. de afbraak van subsi
dies en van overdrachtsbelasting bij ei
gen woningen zijn kennelijk onoverko
melijk vanwege inkomenseffecten voor 
burger en kabinet. 
Een merkwaardig staaltje van wetge
ving is in dit verband het politieke 
, ,compromis" over de ingewikkelde fis
cale aftrekregeling voor groot onder
houd van een eigen huis, waarvan de 
kosten zijn (over-)gecompenseerd door 
verhoging van het huurwaardeforfait. 
Daarentegen liep de Tweede Kamer re
cent te hoop tegen een deregulerings
onvriendelijk voorstel mn het kabinet 
om mensen die vanwege een andere 
baan moeten verhuizen tegemoet te ko
men in hun verhuiskosten. 

Ik keer terug naar de commissie-Geel
hoed die een aantal toetsingspunten 
voor een terughoudender wetgevings
beleid heeft oogesteld. Ik zal daarvan 
een aantal noemen. 
Beslissingen om op een bepaald terrein 
tot overheidsingrepen over te gaan, 
moeten zijn gebaseerd op een nauw
keurige analyse van het probleem, de 
gewenste bijsturing moet worden aan
gegeven en overwogen moet worden of 
de centrale overheid dan wel andere 
overheden de inhoud van het beleid 
moeten bepalen. Indien overheidsin
grijpen gewenst is, moet worden bezien 
of nieuwe wetgeving danwel aanpas
sing van bestaande wetgeving nodig is. 
Waar mogelijk moet rekening worden 
gehouden met de noodzaak tot coördi
natie. Bij het stellen van normen dient 
te worden gestreefd naar eenvoud, ken
baarheid, bestendigheid en evenredig
heid. Neveneffecten van de instrumen
ten van een regeling moeten in de over
wegingen worden betrokken. 

En zo volgen er nog een aantal punten 
die tezamen een soort checklist zouden 
kunnen vormen gericht op betere wet
geving. In mijn eigen woorden samen
gevat komt het neer op: , ,Gebruik Uw 
gezonde verstand!': En die oproep zal 

primair gericht moeten zijn aan de re
geringsbureaucratie, aan het kabinet 
en aan het parlement. 
Zo dit al resultaten opleven binnen de 
regeringsbureaucratie, dan voltrekt dit 
afwegingsproces zich grotendeels ach
ter ambtelijke schermen. De betrok
kenheid van de burger bij het nuttige 
streven naar deregulering zal beperkt 
zijn. Een gedegen ambtelijke aanpak 
van de problemen zal ongetwijfeld eerst 
op langere termijn tot merkbare resul
taten leiden. Gezien de bestaande 
stortvloed van wetten en voorschriften 
vallen bescheiden aantallen bijstellin
gen immers niet op, temeer niet daar 
eerst het dorre hout wordt gesnoeid. 

Het kabinet heeft de door de commis
sie-Geelhoed opgesomde dertien toet
singspunten overgenomen. Het voorstel 
mn de commissie om een commissie in 
het leven te roepen die belangrijke 
ontwerp-regelingen toetst aan deregu
leringsvoornemens is door het kabinet 
niet overgenomen. 
Daarmee is het parlement in potentie 
nuttige informatie ten gunste van dere
gulering onthouden. Andere , ,counter
vailing powers" zijn er vóór de parle
mentaire behandeling van wetten nau
welijks. De deregulering is nu primair 
onderwerp van zorg van de departe
menten gemaakt. En daar was nu altijd 
al het betere de vijand van het goede. 
Op 9 november 1984 heeft de minister
president in een brief aan alle be
windslieden , ,Aanwijzingen voor de 
Rijksdienst inzake terughoudendheid 
met regelgeving" bekend gemaakt. De 
toetsingspunten van de commissie
Geelhoed zijn daarmee tot beleid ver
heven. 

Zoals ook in het geschrift nr. 53, , ,De
regulering, een liberale visie" van de 
prof mr. B.M. Teldersstichting duide
lijk is beschreven, kan de deregulering 
niet op zichzelftot een sanering van de 
overheid leiden. Er is een samenhang 
met andere zogenaamde , ,grote opera
ties·; zoals de decentralisatie, de her
overweging van beleidsonderdelen, pri
vatisering, reorganisatie van de rijks
dienst en vermindering van het over
heidspersoneel. Daarnaast gaat het bij 
het terugdringen van de overheid niet 
alleen om wetten, maar eerder nog om 
, ,pseudo-wetgeving" zoals grote aan
tallen circulaires gebaseerd op begro
tingsposten en om van wetten en circu
laires afgeleide interne ambtelijke 
richtlijnen. 

De voortgang van deze , ,grote opera
ties" lijkt nogal tegen te vallen. De re
organisatie van de rijksdienst is voors
hands beperkt gebleven tot enkele door 
de politiek bij de kabinetsformatie op-

gelegde ingrepen. De vermindering 
van het overheidspersoneel met 4 x 
2% kan ten dele ingevuld worden met 
een thans als vanzelfsprekend ervaren 
grotere efficiency. Anderszins is ook in
vulling via automatisering mogelijk. 
Voorzover het resultaat is dat de , ,den
kers blijven zitten en de , ,doeners" 
(uitsluitend) in aantal afnemen, is de 
kiem gelegd voor verdergaande over
heidsbemoeienis in de toekomst. De 
privatisering lijkt nauwelijks van de 
grond te komen. Slechts incidenten 
rond loodsboten en hier en daar de lo
kale vuilnisafvoer duiken op in de pers. 
Daarentegen is bij veel overheidsbe
drijven in het lokale vlak sprake van re
organisaties. De heroverweging van 
overheidstaken lijkt te zijn verworden 
tot een speuractie voor de minister van 
Financiën ten behoeve van de invulling 
van bezuinigingsplannen. De belang
rijkste besluitvorming over bezuinigin
gen en extra uitgaven ( .. tegenvallers") 
was al eerder (regeeraccoord) of elders 
(kabinet) genomen. De decentralisatie 
tenslotte lijkt alleen consequent te wor
den doorgevoerd bij het ministerie van 
VROM waar per 1 januari 1985 de J#t 
op de stads- en dorpsvernieuwing in 
werking is getreden en waar de decen
tralisatie van de volkshuisvesting in 
een experimentele fase wordt uitgetest. 
in het milieubeleid staan een aantal 
voornemens op stapel. Bij WVC zijn 
decentralisatievoornemens op het ge
bied van het welzijn daarentegen ge
deeltelijk teruggedraaid. Alles bijeen
genomen is er geen sprake van een erg 
vrolijk beeld van de grote operaties. 

In "Vrijheid en democratie" van 19 fe
bruari I985 bestempelt VVD-Tweede 
Kamerlid Te Veldhuis deregulering als 
een kwestie van sfeer en van mentaliteit 
op àlle bestuursniveaus. Sterker nog, 
de dereguleringsmentaliteit zou des
noods via één (benadrukt door mij, 
J.W.) nieuw welsaniket moeten worden 
afgedwongen, te weten: "J#tgeving 
moet sober en eenvoudig zijn': Dit taal
gebruik riekt naar ketterbestrijding 
door een soort inquisitie! De ajatollah 
slaat toe! Ik reken mij meer tot de on
gelovigen. Deregulering lijkt mij voors
hands niet meer dan het wieden van 
bureaucratische tuintjes. Dat neemt 
niet weg dat liberalen in parlement, 
provinciale staten en gemeenteraden 
goed werk kunnen doen door samen 
met de achterban misstanden aan de 
kaak te stellen. 

Meer tegenkrachten tegen de bureau
cratie zijn zeker gewenst. Steun van de 
achterban aan de politici is vooral ook 
nodig omdat die politici het zelf zover 
hebben laten komen dat op tal van 
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fronten gedetailleerde overheidsbe
moeienis is gegroeid. Misschien vinden 
veel politici - ook liberale - genuan
ceerde wetgeving wel veel aantrekkelij
ker dan wetge1·ing volgens grotere lij
nen. Bij zo'n beleid in grotere lijnen 
worden immers altijd bevolkingsgroe
pen in hun belangen geschaad. Dat is 
de reden dat die \'erfijningen in het ver
leden ~ijn aangebracht. Misschien wil
len politici daarom welniet ècht dere
guleren. 

Het dreigende drama van de Wet Gelijke 
Behandeling 

Mr. W.J. GEERTSEMA 

Het is een Jrama in 1eic beurijven Jat 
± 12 jaar gekJen i' gcstart en Jaarom 
meen ik a goeu aan te doen de korte 
inhouu van Jic bcdriJICn in li11 herin
nning terug te roepen. 

De inhnud van het ceNe bedrijf werd 
bcpaalu Joor Man-Vrouw- Maatschap
piJ (MVM). die in 1973 een studiepro
Jc'ct onucrnam met betrekking tot een 
wetgeving tegen discriminatic op grond 
1<111 geslacht. homofilie en huwelijkse 
'laat. 
De Emancipatiecommissic schreef het 
tweede beurijL toen Lij in november 
llJ77 haar .. Auvics owr Je wenselijk
heid 1an een Wet tegen Sekscdiscrimi
natic.. publiceerde. Zij stelde zich 
daarin op het 'landpunt. dat er een wet 
moest komen die Lich richt tegen alle 
1ormcn 1·an discriminatic op grond van 
geslacht. waaronder begrepen discri
minatic op grond van homofilie. en op 
gronu van huwelijkse staat. 
Gelukkig belandde dit au vies niet in de 
bekende dcpartcmcntak iade. Integen
deel. op voorstel van Staatssecretaris 
Kraaijevcld-Woutcrs en de meest bc-

trokken ministers. besloot de Minister
raad op 2 oktober 1978 het advies van 
de Emancipatiecommis,ie in hootûli_j
ncn te volgen. 
Van belang is in dit opLicht ook nog te 
1·cnncluen. dat de Tweede Kamer op 
2-t oktober 1978. met slechts de stem
mL'il van SGP. GPV en BP tegen. een 
motie Haas-Berger aanvaardde. waarin 
werd aangedrongen op een wetsont
werp tegen alle vormen van discrimi
natic op grond van geslacht. waarbij 
inbegrepen discriminatic op grond van 
homoiïlic. en op grond van huwelijkse 
'taal. 
Inmiddels waren ter uitmering van het 
1\1 ini,tcrrraadbcsluit van 2 oktober 
1978 de Intcrdcpartcmentaic Cordina
ticcommissie Emancipatiebelcid en 
t11ec door haar ingestcluc werkgroepen 
aan de arbeid gegaan. De ene werk
groep hield Lich he1.ig met de vraag of 
opneming van huwclijbc staat als non
Jisniminatiegrond in een anti-Jisni
minaticwct zowel wenselijk als uitvoer
haar was. en de andere moest een 
soortgelijke vraag beantwoorden met 
betrekking tot de homofilie. Beide 
!.;wamen in 1981 tot een positieve 
beantwoording van de aan hun voorge
legde vragen en dat leidde tot de tekst 
1·an een wetsontwerp. behelzende een 
algemene regeling tegen discriminatic 
op grond van geslacht. homofilie en 
huwelijkse staat. 
Op .t scptemher 1981 hesloot de Mi
nisterraad op voordracht van de Staats
secretaris van CRM. mevrouw 
Kraaijevciu-Wouters en de Ministers 
van Justitie. Sociale Zaken. Binnen
landse Zaken en Onderwijs en Weten
schappen. de inmiddels wat hijgewerk
te tekst te aanvaarden als voorontwerp 
voor een Wet Gelijke Behandeling en 
voor publicatie vrij te geven. In okto
hcr zond Staatssecretaris Kraaijevcld-

Wouters dit voorontwerp. dat sindsdien 
ook van een Memorie van Toe i ichting 
was voorzien. aan een groot aantal 
maatschappelijke organisaties. In een 
Ten Geleide schreef zij dat de publika
tic geschiedde .. om iedereen de gele
genheid te geven zijn of haar mening 
daarover kenhaar te maken". Op ver
t.ock werden ook exemplaren toegczon
Jcn aan andere organisaties en aan par
ticulieren. De sluitingstermijn voor de 
reacties stelde zij op I tehruari 1982. 
.. Ze Lullen worden hctrokl.;cn" - aldus 
het Ten Geleide- .. hiJ het opstellen van 
het eigenlijke wetsontwerp. dat naar 
verwachting ci11d 19li2 bij de Tweede 
Kamer zal kunnen worden ingediend" 
(cursivering door mij. Mr.W.J.G.). 

Reacties 
Zelden zal een aansporing tot commen
taar een zo overweldigend succes hch
hcn gehad. Tijdens een spreekbeurt 
voor Je Nederlandse Vereniging voor 
Seksuologie. op 14 mei 1982. maakte 
staatssecretaris D'Ancona bekend. dat 
het aantal reacties op dat moment meer 
dan 15.000 bedroeg. 
Het was inmiddels duidelijk geworden 
dat de discussie zich met name 
toespitste op twee vragen: 
I. Tast de voorgenomen regeling niet 
de vrijheid van godsdienst aan. door 
alleen uit te zonderen .. voorzieningen 
en activiteiten van godsdienstige aard 
en voorzieningen en activiteiten in vcr
hand met bczinningssamcnkomsten 
van levensbeschouwelijke aard". en 
niet uit te zonderen de maatschappelij
kc activiteiten van instellingen met een 
godsdienstige of levensheschouwclijke 
grondslag? 
2. Tast de voorgenomen regeling niet 
de vrijheid van onderwijs aan. door 
een inperking van de henoemings- en 
ontslagvrijheid in het hijzonder onder-



wijs. Daarbij wordt zowel de nadruk 
gevestigd op het constitutionele argu
ment (de rangorde van grondrechten. 
waarover later), alsook op het door 
sommigen nadrukkelijk opgeëiste recht 
om sollicitanten (maar overigens ook 
leerlingen of studenten) te mogen at~ 

wijzen op grond van hun homofiele le
venswandel of hun ongehuwd samen
wonen. 
Het overgrote deel van de reacties had 
op deze twee punten betrekking. In dit 
verband maak ik graag melding van 
een leuk tussenbcdrijtjc. n.l. een dis
cussie tussen Minister-President Van 
Agt en CDA-fractievoorzitter Christi
aansc in de Eerste Kamer tijdens de Al
gemene Beschouwingen over de Be
groting van het jaar 1982. De Minister
President reageerde opvallend welwil
lend op een suggestie van Prof. Christi
aanse, een extern advies te laten uit
brengen over de afweging die in het 
Voorontwerp was gemaakt tussen de 
vrijheden van godsdienst en onderwijs 
enerzijds en het grondrecht van non
discriminatic anderzijds. De heer Van 
Agt zegde half en half toe een soort 
"pré-advics" aan de Raad van State 
terzake te zullen vragen. De Mi
nister-President is vervolgens duidelijk 
teruggefloten door de meest betrokken 
bewindspersonen. die van mening wa
ren dat een zodanige adviesaanvrage 
niet opportuun zou zijn. Het is er dan 
ook nooit van gekomen. 

Het drama gaat verder. Wij zijn inmid
dels aangeland bij het Kabinet-Van Agt
III. Decordinatie van het emancipatie
beleid wordt in handen gelegd van Mi
nister De Graaf van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. in samenspraak met 
Minister Rood van Binnenlandse Za
ken. Minister De Graaf deelt in de Me
morie van Toelichting op zijn Begro
ting voor 1983. mede namens minister 
ROlJd. mee dat zij grote waarde hechten 
aan de totstandkoming van een Wet Ge
lijke Behandeling en dat het wetsont
werp naar verwachting in 1983 (cursi
vering door mij, Mr. W.J.G.) zal kun
nen worden ingediend. Er zou zorgvul
dig worden nagegaan of de kritiek juist 
is. met name in vcrband met de afwe
ging tussen grondrechten. 

Regeerakkoord 
Een zeer belangrijk bedrijf krijgt zijn 
inhoud door punt 13 van het Regeerak
koord. dat de basis vormt van het hui
dige Kabinet-Lubbers. Het is zó be
langrijk. dat ik in dit geval letterlijk ci
teer: 
, ,Voorontwerp Gelijke Behandeling 
De regering neemt de kritiek - ook die 
van juridische aard - die door vele 
kringen in de samenleving is uitgeoc-

tend op het voorontwerp Gelijke Be
handeling buitengewoon ernstig. Zij 
erkent in het bijzonder het belang van 
het bevorderen van tolerantie in een 
pluriforme samenleving. De regering 
is voornemens het voorontwerp op
nieuw in studie te nemen en met be
houd van de uitgangspunten tot een 
nieuw ontwerp van wet te komen". 
In de regeringsverklaring van 22 no
vember 1982 werd de indiening van 
een zodanig wetsontwerp eveneens 
aangekondigd. 
De voorbereiding van een Wet Gelijke 
Behandeling kwam vcrvolgens uitvoe
rig ter sprake tijdens een Uitgebreide 
Commissicvergadering over emancipa
tiebeleid op 31 januari 1983. Staatsse
cretaris Kappeyne van de Coppcllo van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
sprak daarbij een zin uit die mij toen 
minder omineus in de oren klonk dan 
nu. Zij zei - herinnerend aan punt 13 
van het Regeerakkoord - . ,wij zijn ge
houden, het regeerakkoord uit te voe
ren. ~o mogeliik" (cursivering door 
mij. Mr.W.J.G.). 
Zij deelde bij de behandeling ook mee. 
dat de interdepartementale werkgroep 
die helast is met de voorbereiding van 
het wetsontwerp. op haar vcrzoek 
voorrang gaf aan de bestudcring van 
het vraagstuk van de onderlinge ver
houding van de grondrechten. 

Volgende bedrijf: Minister De Koning 
(Sociale Zaken en Wcrkgelcgcneheid) 
schrijft mede namens Staatssecretaris 
Kappcyne van de Coppello in de Me
morie van Toelichting op de Begroting 
1984, dat de verwerking van de zeer 
vele reacties en commentaren op het 
voorontwerp meer tijd vcrgen dan aan
vankelijk was voorzien. Voorts spreekt 
hij het vcrtrouwen uit dat een ontwerp 
kan worden geschreven. dat de uit
gangspunten van het voorontwerp be
houdt en een evenwichtige afweging 
geeft van de terzake geldende grond 
rechten. 
.. Er wordt naar gestreefd" - aldus de 
minister- .. het definitieve wetsontwerp 
in de loop mn 1984 in te dienen" (cur
sivering door mij, Mr. W.J.G.). 
De volgende bedrijven zijn helaas 
CDA-geïnspireerde bedrijven. Op 5 
november 1983 besloot de CDA-partij
raad (overigens al voor de tweede 
maal) om niet te praten over een ont
werp-resolutie over homofit ie. Op 15 
december 1984 deed men dat dan wèl. 
Ik kom op het resultaat van dat debat 
uitvoerig terug, maar wil eerst nog 
even mijn geschiedkundig overzicht 
voltooien. 

Moties 
Tot mijn genoegen kan ik dan melding 

maken van twee moties van het VVD
Tweede Kamerlid Mevrouw Rempi
Halmmans de Jongh. In de eerste. in
gediend mede namens een aantal me
deleden ter linkerzijde. in de Uitge
breide Commissicvergadering van 21 
januari 1984 over de Reparatienota ge
lijke behandeling mannen en vrouwen. 
werd gesteld dat het Kabinet nu wel 
voldoende tijd had gehad om de ge
compliceerde grondrechtenproblema
tiek te bestuderen en een standpunt 
dienaangaande te bepalen. Door het 
ontbreken van een wettel ij kc basis via 
de Wet Gelijke Behandeling kan niet 
effectief worden opgetreden tegen dis
criminatic van homosexuclen, aldus de 
motie. en dus wordt de Regering uitge
nodigd te bevorderen dat het betreften
de wetsvoorstel uiterlijk voor het zo
merreces 1985 bij de Kamer wordt in
gediend. 
In de tweede motie. ingediend in de 
U itgcbrcide Commissicvergadering 
van 19 november 1984 bij de behande
ling van de Begroting 1985 van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. stelt me
vrouw Rempt dat het tegengaan van 
discriminatie van homosexuelcn be
hoort tot het beleid van de Regering. op 
grond waarvan zij de Regering ver
wekt niet alleen een cordincrcnd be
windspersoon aan te wijzen. maar ook 
nog vóór het zomerreces 1985 een be
leid terzake aan de Kamer voor te leg
gen. 
Beide moties zijn door de Kamer aan
vaard. 

Een grote teleurstelling treft alle tegen
standers van discriminatie. als Staats
secretaris Kappeyne van de Coppcllo 
op 18 december 1984 vragen van de 
PSP en de VVD hcantwoordt. Dat ant
woord kan helaas allerminst als bevre
digend worden er\'arcn. In de eerste 
plaats zegt zij. dat het nog niet zeker is 
of het ontwerp Wet Gelijke Behande
ling \'Ó1ir de ~.omer /985 bij de Tweede 
Kamer zal worden ingediend (cursive
ring door mij. Mr. W.J.G.). 
Voorts I iet de Staatssecretaris door
schemeren, dat het Kabinet niet langer 
zonder meer het uitgangspunt onder
schrijft van het voorontwerp. n.l. dat 
het discriminatievcrbod ten aanzien 
van homofielen zowel gold voor de 
overheid als voor particuliere instellin
gen. Daarentegen - aldus de Staatsse
cretaris - gaat het Kabinet bekijken of 
de Grondwet toestaat voor particuliere 
instellingen een uitzondering te maken 
op een wettelijk vcrbod tot discrimina
tic van homosexuelen. 

Het dreigende drama 
Het zal - naar ik hoop - de lezers in
middels duidelijk zijn geworden, waar-
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om ik in de titel van deze bijdrage 
spreek over een , .dreigend drama". 
Met name in christen-democratische 
kringen en in de kringen van de kleine
re christelijke partijen is een groeiend 
verzet te bespeuren tegen een eventuele 
Wet Gelijke Behandeling. En echt niet 
alleen met het oog op het bijzonder on
derwijs. Het gaat ook over ziekenhui
zen. bejaardenoorden en andere maat
schappelijke instellingen op levensbe
schouwelijke basis. Die behoren het 
recht te krijgen c.q. te behouden. werk
nemers niet te benoemen. dan wel te 
ontslaan op grond van hun homofiele 
geaardheid en eventuele dienovereen
komstige levenswijze. 
Dit recht nu is neergelegd in de Ho
mofilie-Resolutie van het CDA. die 
door de partijraad op 15 december 
1984 is aanvaard. De desbetreftende 
passages luiden letterlijk: 
Paragraaf E 2a 
.. Bij het bcnoemings- en ontslagbeleid 
van particuliere organisaties behoort 
de homofiele geaardheid en dienove
reenkomstige leefwijze van betrokke
nen als zodanig geen enkele rol te spe
len'". 
Paragraaf E 2b 
.. Het CDA acht het echter niet de be
voegdheid van de overheid, mede ge
zien de afweging van een aantal gron
drechten in de Grondwet verankerd. dit 
bij particuliere organisaties. voor zover 
deze zich beroepen op hun levensbe
schouwelijke grondslag. wettelijk af te 
dwingen behoudens het in F 2 gestel
de". 
Paragraaf F 2 
.. De wettelijke stratbaarstelling van 
discriminatic van personen wegens 
godsdienst of levensbeschouwing. 
wordt uitgebreid met homofiele en/of 
heterofiele geaardheid'". 

Dit laatste lijkt heel wat. maar stelt in 
dit vcrband niets voor. omdat de artike
len 137c. d en c van het Wetboek van 
Strafrecht. waarnaar wordt verwezen. 
mdanig zijn geredigeerd dat het niet 
aannemen of het ontslaan van werkne
mers mimmer onder de werking van de 
stratbepalingen zullen kunnen vallen. 

De grote vraag zal nu zijn hoc de 
L"h risten-democratische bew indsperso
nen in het Kabinet-Lubbers zich gaan 
opstellen bij de voorbereiding van het 
ontwerp Wet Gelijke Behandeling. Als 
Li_i in deze de uitspraak van de partij
raad volgen. staat het voor mij vast dat 
het Kabinet niet in staat zal blijken te 
zijn een wetsontwerp terzake aan de 
Tweede Kamer aan te bieden, want ik 
acht het ondenkbaar dat de liberale be
windspersonen zich bij de opvattingen 
van de CDA-partijraad zullen neerleg
gen. Het Kabinet zal dan de Tweede 

Kamer moeten meedelen dat het niet 
mogelijk is gebleken (zie de uitlating 
van Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello op 31 januari 1983) punt 13 
van het Regeerakkoord uit te voeren. 
Dan is de weg vrij voor een initiatief 
voorstel PvdA-VVD-D'66 enz. Ik zou 
dat ten zeerste toejuichen en hoop dus 
van harte. dat de PvdA niet een dusda
nig trauma heeft overgehouden van het 
op de VVD-fractie in de Eerste Kamer 
gestrande gezamenlijke initiaticf-ont
werp inzake de abortus, dat men in die 
kringen zegt: .. dat nooit weer!". 

Indien mocht blijken. dat de CDA-mi
nisters niet zo zwaar tillen aan de uit
spraak van de partijraad en dat zij wil
len meewerken aan een ook voor de 
VVD-bewindspersonen aanvaardbaar 
wetsontwerp, dan is er geen vuiltje 
meer aan de lucht. want een meerder
heid in het Parlement is duidelijk ver
zekerd. 

CDA-Resolutie 
Tot zover de gewezen en de te verwach
ten gang van zaken. Tot slot nog mijn 
visie op de Homofilie-Resolutie van 
het CDA en de bezwaren van het CDA 
tegen het voorontwerp. Ik beperkt mij 
daarbij tot de staatsrechtelijke bezwa
ren en begeef mij niet in de gods
dienstige vraag in hoeverre. ook in de 
tegenwoordige tijd, homofilie als zon
dig moet worden beschouwd en even
min ga ik een uiteenzetting geven - al
hoewel ik dáárover wel een uitgcspro
ken mening heb - over de controverse 
of homofi !ie aan ge boren of vcrworven 
is. Al deze vragen zijn namelijk vrijwel 
niet relevant voor ons onderwerp. Het 
enige dat werkelijk ter zake doet is. 
welk standpunt wij innemen ten aan
Licn van de werking van artikel l van 
de nieuwe Grondwet. Het kan geen 
kwaad ook dit artikel letterlijk te cite
ren. Het luidt: 
.. Allen die zich in Nt::derland bevin
den. worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst. levensovertuiging, politic
kc gezindheid. ras. gcslacht of op wel
ke grond dan ook is niet toegestaan". 

De allesbeheersende vragen zijn nu in 
hoeverre dit artikel zich niet alleen zo
als de andere grondrechten. richttot de 
m·crheid. maar ook een zgn. horizon
tale werking heeft. d.w.z. ook bepalend 
is voor de verhouding tussen htogers 
en organisaties van burgers onderling. 
En voorts de vraag of het ene gron
drecht hoven het andere gaat. als er een 
botsing tussen grondrechten plaats
\ indt. 
Ik ben daarmee dan tevens aangeland 
bij de twee voornaamste bezwaren te-

gen het Voortontwerp Wet Gelijke Be
handeling, die ik eerder reeds vermeld
de. Ik zal de laatste zijn om te ontken
nen dat het hier om uiterst moeilijk te 
beantwoorden vragen gaat. waarover 
ook in onze eigen kringen verschillend 
wordt gedacht. Als ik dus mijn mening 
naar voren breng, pretendeer ik abso
luut niet de enige wijsheid in pacht te 
hebben. Dat zou ook uiterst weinig li
beraal zijn. Wat ik wèl hoop- en hopen 
staat gelukkig een ieder vrij - is, dat 
een meerderheid van diegenen die tot 
beslissing geroepen zullen worden, 
mijn mening delen. 

Die mening is in de eerste plaats, dat 
artikel I van de Grondwet wel degelijk 
een horizontale werking heeft. Ik kan 
mij voor deze opvatting in beperkte 
mate beroepen op de Regering. die in 
de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer stelt. dat zij in beginsel 
kiest voor horizontale werking. Ik zeg 
.. in beperkte mate". omdat zij tegelij
kertijd de mogelijkheid van niet nader 
aangeduide uitzonderingen openhoudt. 
En zelf~ een geharnast strijder voor het 
recht van hijvoorbeeld het bijzonder 
onderwijs om te discrimineren. n.l. 
oud-Staatsraad Van der Hoeven, zegt 
dat als vaststaand moet worden aange
nomen. dat artikel I horizontale wer
king heeft. Het boeiende daarbij is dat 
hij daaruit tevens de conclusie trekt. 
dat artikel l duidelijk voorrang heeft 
boven de grondwettelijke vrijheid van 
het belijden van een godsdienst of een 
levensovertuiging. omdat de formule
ring van die vrijheid in artikel 6 van de 
nieuwe Grondwet beperking daarvan 
toelaat. Ik sluit mij bij die conclusie 
gaarne aan en heb dan .. nog maar" één 
probleem over, n.l. of artikel I van de 
nieuwe Grondwet voorrang heeft boven 
het grondwettelijke recht van de vrij
heid van onderwijs. Dat is in de belc
vingswaardc van met name vele pro
estants-christelijken onnoemelijk veel 
belangrijker dan een zekere vrijheid tot 
uiscriminercn bij ziekenhuizen, bejaar
denoorden. e.d. Met dat recht tot dis
criminatie heb ik overigens afgerekend 
toen ik hierboven meldde, dat artikel I 
voorrang heeft hoven artikel 6. 
De Grondwet geeft ons in de tekst van 
artikel 23 (de vrijheid van onderwijs) 
geen aanknopingspunt voor een r~n
gordc tussen dit artikel en artikel I. 
Welke vrijheid artikel 23 toestaat is uit 
de tekst niet af te lezen. Toch ben ik er
van overtuigd, dat er weinig Nederlan
ders zijn die heden ten dage nog zou
den durven beweren dat er totaal geen 
beperkingen zijn. Ik wil één voorbeeld 
noemen. Zouden er veel mensen zijn 
die het bijzonder onderwijs het recht 
zouden willen geven leerkrachten te 



weigeren omdat zij Joods zijn? Ik denk 
het niet. 
Het artikel van de onderwijsvrijheid 
dat dateert uit I917, heeft dus bewust of 
onbewust enkele beperkingen meege
kregen. Het is mijn overtuiging dat 
daartoe ook behoort het niet-discrimi
neren op grond van homofilie. 
Die beperking op grond van nieuwe 
ontwikkelingen in de maatschappelijke 
opvattingen hebben wij overigens al 
eerder mogen meemaken. In 1975/1976 
was een wetsontwerp in behandeling in 
het Parlement dat beoogde met name 
bij particuliere organisaties een ont
slagverbod af te dwingen wegens hu
welijk, zwangerschap of bevalling. Tij
dens die behandeling is uitdrukkelijk 
de vraag aan de orde geweest, of een 
dergelijk verbod, gelet op de in ons 
land geldende vrijheid van het bijzon
der onderwijs. wel van toepassing zou 
kunnen zijn op zodanige onderwijsin
stellingen. Met instemming citeer ik de 
toenmalige Minister-President Van 
Agt. die in de Eerste Kamer op 4 mei 
1976 stelde: 
, ,Ik geloof niet. dat hier een inbreuk op 
artikel 208 van de Grondwet wordt ge
maakt. Dit artikel. dat de vrijheid van 
het bijzonder onderwijs waarborgt tot 
het aanstellen van onderwijzers staat 
aan deze regeling, die het wetsontwerp 
voorstelt naar mijn oordcel niet in de 
weg". En bij die opvattingen sloten 
KVP, ARP en CHU zich aan. 
En weinigen zullen mij kunnen overtui
gen dat er een principieel verschil is 
tussen het niet mogen ontslaan van een 
ongehuwde zwangere onderwijzeres en 
een lesbische onderwijzeres. 

Ik zou naar mijn mening hiermee kun
nen volstaan, maar ik wil desalniette
min nog twee medestanders in het 
beeld brengen. Het aanroepen van mijn 
tegenstanders laat ik vol vertrouwen 
aan anderen over! 
Allereerst acht ik het verhelderend om 
de mening weer te geven van het Ne
derlands Juristencomité voor de men
senrechten. Dit comité heeft er- zij het 
tevergeefs - sterk bij het CDA op aan
gedrongen de desbetreffende passage 
in de Homofilie-Resolutie te verwer
pen. Het staat op het standpunt dat het 
niet is toegestaan, met een beroep op 
de vrijheid van godsdienst of van on
derwijs, in het arbeidsproces te discri
mineren naar huidskleur, ras of sekse. 
Bij homofilie, aldus het comité, gaat 
het eveneens om een eigenschap die 
niet vrijwillig gekozen is en daarom 
behoort ook discriminatie op die grond 
te worden verworpen. 
Tenslotte vind ik dan ook nog een oud
collega Tweede Kamerlid van het CDA 
aan mijn zijde, n,l. de heer G.A. van 
Dam, die in het Friesch Dagblad van 8 
januari j.l. schrijft. na het CDA gepre
zen te hebben voor zijn moed het moei
I ij kc vraagstuk aan een discussie te on
derwerpen: .,Voor een christelijke par
tij is het echter onhoudbaar. dat zij zo
wel tegen de overheid als tegen de par
ticuliere organisaties zegt dat zij bij 
hunbenoemings-en ontslagbeleid geen 
acht behoren te slaan op de geaardheid 
of leefwijze van homofielen, maar dan 
wèl een uitzonderingpositie claimt 
voor particuliere organisaties op le
vensbeschouwelijke grondslag (lees: 
christelijke organisaties). Dat kan niet 

en dat is ook niet nodig". 
Tot zover mijn opvattingen over de 
CDA-resolutie. 

Tot slot 
Tot slot van dit toch al weer veel te lan
ge betoog nog één punt van wezenlijk 
belang. Als uiteindelijk een Wet Gelij
kc Behandeling door het Parlcment 
wordt aangenomen en het contra-seign 
krijgt van de verantwoordelijke be
windspersonen en door de Koningin 
wordt getekend (ik laat nu met opzet in 
het midden of het ontwerp uit het Kabi
net kwam, dan wel dat het een initiatie
fontwerp was). kan dan nog iemand 
zich beroepen op het feit dat volgens 
sommigen die wet in strijd is met de 
Grondwet omdat ten onrechte de vrij
heid van onderwijs is aangetast'1 Neen. 
die mogelijkheid kent Nederland niet. 
Onze rechtelijke macht mag wetten niet 
toetsen aan de Grondwet. Wèl is het 
natuurlijk mogelijk. dat Parlementsle
den. die in volle overtuiging tegen dis
criminatie van homofielen zijn, toch 
hun stem niet aan het wetsontwerp zul
len geven, omdat zij het in strijd met de 
Grondwet achten. Zij zullen dan de 
mening verkondigen dat eerst de 
Grondwet op dit punt zal moeten wor
den gewijzigd. Al met al. er staan boei
ende tijden voor de deur en ik hoop te 
zijner tijd in de gelegenheid te zijn U 
van de verdere ontwikkelingen op de 
hoogte te houden. Het liefst zou ik na
tuurlijk zien dat ik binnen niet al te lan
ge tijd een .. happy ending" van dit 
.. dreigende drama·· zou kunnen be
richten. 

Gereguleerde competitie 1n de 
gezondheidszorg 

Dr. W.P.M.M. VAN DE VEN 

Inleiding 
In de afgelopen 10 jaar is de Structuur
nota Gezondheidszorg (1974) een be
langrijke leidraad geweest bij het den-

ken omtrent de ordening in de gezond
heidszorg en bij het tot stand komen 
van nieuwe wetgeving. Gewezen kan 
worden op de Wet Voorzieningen Ge
zondheidszorg (WVG) en de Wet Tarie
ven Gezondheidszorg (WTG). De 
WVG, waarmee thans in een aantal 
proefregio's wordt geëxperimenteerd, 
beoogt de (lagere) overheid bevoegdhe
den te geven op het terrein van de plan
ning van gezondheidszorgvoorzienin
gen en de WTG verschaft de rijksover
heid invloed op het prijs- en tarieven
beleid in de gezondheidszorg. De 
Structuurnota beoogde te komen tot 
een drieluik WVG-WTG-Volksverzeke
ring, waarmee het volume, de prijs en 
de financiering van de gezondheids
zorg zouden kunnen worden beheerst. 

Om diverse redenen is het derde onder
deel van dit drieluik tot nu toe niet ge
realiseerd. 
De weg die in de Structuurnota is uit
gezet. vcrschaft de overheid een zeer 
prominente rol met betrekking tot de 
ordening in de gezondheidszorg. De 
laatste jaren valt echter steeds meer 
twijfel te beluisteren of de ingeslagen 
weg wel de juiste is en hoort men in 
toenemende mate spreken over het te
rugdringen van de rol van de overheid 
ten gunste van het marktmechanisme 
(b.v. het rapport .,Herwaardering van 
welzijnsbeleid" van de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
WRR, 1982 en het rapport .,Onder be
handeling: strategische keuzen bij de 
kostenbeheersing in de gezondheids-
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zorg" van het Instituut voor Onderzoek 
van Overheidsuitgaven, 100, 1984). 
Naast de algemene deregulerings- en 
privatiscringstendens en de vrees voor 
een grote regeldichtheid met hoge kos
ten en weinig bcleidsrcndemcnt (Com
missie Geclhoed) speelt in de gezond
heidszorg ook een twijfel aan de effec
tiviteit van overheidsingrijpen een be
langrijke rol. Het 100-rapport (p. 13) 
constateert dat de regelgeving partieel 
blijkt te zijn en ontsnappingsroutes be
vat die de mogelijkheden van beheer
sing beperken. Dees (1984) stelde bij 
de behandeling van de Begroting 
Volksgezondheid 1985 in de Tweede 
Kamer- in een terugblik op "10 jaar
Structuurnota" - dat de ingeslagen weg 
van nagenoeg volledige overheidsregu
lering verstarrend, contraproduktief en 
bureaucratiserendis gaan werken. Ook 
Rutten (1983) geeft in zijn oratie enige 
voorbeelden waaruit blijkt dat over
heidsmaatregelen gericht op kostenbe
heersing een averechts effect hebben 
gesorteerd. 

Nu is het niet zo dat degenen die plei
ten voor meer marktelementen in de 
gezondheidszorg. de rol van de over
heid volledig zouden willen terugdrin
gen. Een volledige vrije gezond
heictsmarkt zou tot ongewenste situa
tics leiden. Ook (of misschien: juist) in 
de gezondheidszorg is een zekere mate 
van regelgeving nodig teneinde de on
volkomenheden van het marktmecha
nisme op te heffen of doeleinden na te 
streven die via het marktmechanisme 
niet kunnen worden gerealiseerd. Ge
wezen kan worden op het in de Grond
wet opgenomen recht op gezondheids
zorg (o.a. financiële en geografische 
bereikbaarheid van de zorg), op het be
staan van externe effecten (altruïstische 
preterenties komen in een vrije ge
zondheidsmarkt niet volledig tot uit
drukking), op de beperkingen van de 
consumentensouvereiniteit ten opzichte 
van zowel de aanbieders van zorg (kwa
liteit van de zorg en ,.aanbod
geïnduceerde vraag") als de ziekte
kostenverzekeraars (ondoorzichtige 
polisvoorwaarden) en op het z.g. frcc
ridcr probleem. Dit laatste maakt een 
verplichte basisvcrzekering tegen ziek
tckosten noodzakelijk teneinde te voor
kómcn dat mensen zich in het geheel 
niet verzekeren tegen financiële risico's 
die zij zelf niet kunnen dragen, terwijl 
op het moment van ernstige ziekte hen 
de noodzakelijke medische behande
ling om tïnanciëlc redenen niet zal 
worden onthouden. Andere overwegin
gen ten gunste van een zekere regelge
ving in de gezondheidszorg betreffen 
de solidariteit tussen gezonden en on
gezonden en de solidariteit met de 

laagste inkomens. Niet-gereguleerde 
concurrentie tussen vcrzekeraars kan 
leiden tot een situatie, waarbij de pre
mie direct gerelateerd is aan het ziekte
risico van de "actuariële" groep waar
toe men behoort. Dit kan voor chro
nisch zieken en andere risico-groepen 
leiden tot onbetaalbaar hoge premies. 

Bovengenoemde overwegingen tégen 
een volledig vrije gczondheidsmarkt 
impliceren echter geenszins dat dan 
maar gekozen moet worden voor volle
dige overheidsregulering in de gezond
heidszorg. Een tussenweg kan bestaan 
uit een gereguleerde competitie, waar
bij door regelgeving de onvolkomenhe
den van het marktmechanisme worden 
opgeheven zonder de voordelen ervan 
te elimineren. 
In economisch jargon spreekt men van 
de planeconomie en de vrije markteco
nomie als de meest extreme economi
sche ordes. waarin resp. het plan
systeem en het marktmechanisme over
heersen. Past men deze terminologie 
toe op de bedrijfstak gezondheidszorg, 
dan zou men kunnen stellen dat er 
steeds meer stemmen opgaan om als 
het ware de weg van de .. planecono
mie". zoals uitgezet in de Structuurnota 
Gezondheidszorg, te vcrlaten ten gun
ste van een , .georiënteerde markteco
nomie" (de in Nederland in de meeste 
bedrijfstakken heersende economische 
orde (I). 

In dit artikel zal worden ingegaan op de 
vraag hoe gereguleerde competitie in 
de gezondheidszorg er zou kunnen uit
zien en langs welke weg deze in Neder
land kan worden bereikt. Hierbij kie
zen wij de ziektekostenvcrzekering als 
invalshoek. Een eerste overweging 
hiervoor is dat in de optie van competi
tie de rol van de verzekeraars resp. de 
ziekenfondsen van grote betekenis is. 
Een tweede overweging is de actualiteit 
en de noodzaak van een wijziging van 
het stelsel van ziektekostenverzekering. 

De keuzen die bij deze stelselwijziging 
worden gemaakt kunnen van essentiële 
betekenis zijn voor de toekomstige or
dening in de gezondheidszorg: kiest 
men voor de volksverzekering die het 
in de Structuurnota beoogde drieluik 
WVG-WTG-Volksverzckering (volume
prijs-financiering) completeert, dan 
lijkt daarmee te zijn gekozen voor de 
optie van nagenoeg volledige over
heidsregulering. Kiest men daarente
gen voor een verzekeringsstelsel waar
in gereguleerde competitie tussen ver
zekeraars/ziekenfondsen mogelijk is. 
dan ontstaan tevens openingen voor een 
gereguleerde competitie tussen hulp
vcrleners in de gezondheidszorg. 
In paragraaf 2 zullen wij aandacht 
besteden aan Health Maintenance Or-

ganizations (HMO's), verzekeringsor
ganisaties in de Verenigde Staten die 
passen in de optie van gereguleerde 
competitie. In de paragrafen 3 en 4 
wordt ingegaan op de relevantic van 
HMO's voor de Nederlandse situatie 
en wordt aangegeven hoc in Nederland 
een mogelijk nieuwe (verzcke
rings)structuur eruit zou kunnen zien. 
waarin ook plaats is voor HMO-achtige 
organisaties. In paragraaf 5 wordt aan
dacht besteed aan de recente kabi
netsplannen met hetrekking tot wijzi
ging van het stelsel van ziektekosten
verzekering en wordt aangegeven hoc 
deze plannen op den duur kunnen pas
sen in de optie van gereguleerde com
petitie in de gezondheidszorg. 

2. Health Maintenance Organization 
In de discussie over kostenbeheersing 
in de gezondheidszorg en het introdu
ceren van meer marktelementen wordt 
de laatste jaren veel vcrwezen naar het 
succesvolle beleid van Health Mainte
nance Organizations. 
Hcalth Maintenancc Organizations 
(HMO's) zijn organisaties in de Vere
nigde Staten die hun leden tegen een 
vast bedrag per jaar uitgebreide medi
sche hulp verlenen en die een beleid 
voeren gericht op een doelmatig me
disch handelen. Een belangrijk ken
merk van HMO's is dat het vcrschaffen 
van medische hulp samengaat met het 
volledig financieel vcrantwoordelijk 
zijn voor het .. gczondheids-bchoud" 
van de verzekerden. HMO's bicden 
uitzicht op een hoge kwaliteit medische 
zorg door een zo volledig mogelijke 
vcrzekeringsdckking (geen eigen beta
lingen). door een grote nadruk op pre
ventieve zorg ( "health maintcnancc") 
en door veel moge I ijkheden voor inter
collegiale toetsing. De vcrzekerden he
talen een vast bedrag per periode aan 
de HMO en krijgen in ruil hiervoor de 
garantie dat zij van de HMO de beno
digde medische hulp ontvangen. Al
leen als de HMO de benodigde medi
sche hulp niet zelf kan verlenen. dan 
betaalt de HMO de kosten van de door 
niet-HMO medewerkers vcrleende 
hulp. De premie-inkomsten vormen 
voor de HMO het hesehikhare budget. 

De hulpvcrleners zijn veelal in loon
dienst hij de HMO. Ten einde kosten
effectief handelen te bevorderen, vormt 
een stelsel van bonussen, die afhanke
lijk zijn van het bedrijfsresultaat van de 
HMO. meestal een onderdeel van de 
honorering van de HMO
hulpverleners. HMO's concurreren 
met de traditionele gezondheidszor
ginstellingen en ook onderling. Tenein
de ongewenste situaties te voorkomen 
en een ,.eerlijke" concurrentie te be
vorderen, zijn de HMO's onderworpen 



aan strenge regels (volgens de HMO
Wet). 
Het is voor de HMO en voor de HMO
medewerkers van het allergrootste be
lang een uitstekende reputatie op te 
bouwen en te behouden en zelfs ook 
maar de schijn van een lage(re) kwali
teit zorg te vermijden. Zou uit finan
ciële overwegingen ten onrechte een 
noodzakelijke behandeling aan de pa
tiënt worden onthouden, dan wordt 
hierdoor de goede naam en daarmee de 
toekomstige werkgelegenheid van alle 
medewerkers op het spel gezet. Mede 
om deze reden doen HMO's veel aan 
kwaliteitsbevordering, onder andere 
door intercollegiale toetsing. Na enige 
tientallen jaren ervaring met HMO's in 
de Verenigde Staten blijkt dat de kwali
teit van de hulp. gcmeten volgens gang
bare structuur-. proces- en uitkomst
maatstaven, niet minder is dan in het 
traditionele systeem van betaling per 
verrichting en zijn er aanwijzingen dat 
HMO's zelfs kwalitatief betere hulp 
verlenen dan het traditionele systeem. 
De tevredenheid bij de consument over 
de HMO's moge blijken uit de zeer 
sterke groei van het aantal HMO
vcrzekcrden: in de periode 1970-1984 
steeg het aantal HMO-lcden van 3 tot 
14 miljoen. Hoewel het marktaandeel 
van HMO's nu nog geen 7% bedraagt, 
gaan zelfs de meest voorzichtige schat
tingen. gebaseerd op de spectaculaire 
groei in de laatste jaren (ca. 15% jaar
I ij ksc toename van het totale aantal Ic
den) uit van een marktaandeel van 20% 
in 1990. 

Teneinde meer te weten te komen om
trent HMO's heeft de RAND
Corporation bij het grootschalige ziek
tckostenverzekering experiment, dat zij 
in de periode 1974-1982 heeft uitge
voerd. ook een HMO-verzckering be
trokken (2). Ruim 1100 deelnemers aan 
het experiment werden voor de duur 
van het experiment lid van een "Pre
paid Group Practice" (PGP), de meest 
voorkomende HMO-vorm. Bij verge
lijking van deze PGP-verzekerden met 
de deelnemers aan het experiment die 
gebruik maakten van het traditionele 
systeem van betaling per verrichting en 
die een volledige verzckeringsdekking 
hadden, waren de belangrijkste resulta
ten (zie Manning ct al., 1984): 

- 28% lagere totale kosten per PGP
verzekerde; 
- 40% minder opnamen en 40% min
der ziekenhuisverpleegdagen per PGP
verzekerde; 
- ongeveer evenveel arts-consulten per 
persoon; 
- bij PGP-verzekerden een hoger aantal 
consulten in verband met preventie 
(voornamelijk controlebezoeken van 

kinderen en gynaecologisch onder
zoek). Dit verschil in preventie kan 
echter niet het verschil in ziekenhuis
gebruik verklaren. 

De bevindingen van het RAND
onderzoek stemmen overeen met die 
van tientallen andere (niet-experimen
tele) studies: bij HMO's 10-40% lagere 
totale ziektekosten per persoon. 
25-45% minder ziekenhuisverpleegda
gen en minstens evenveel arts-consul
ten in vergelijking met het traditionele 
systeem van betaling per verrichting 
(3). Voorts kwamen de RAND-onder
zoekers tot de bevinding dat de door 
hen gevonden resultaten niet konden 
worden verklaard door een verschil in 
samenstelling van gezondheidsrisico's 
tussen de onderzochte groepen. 

gebruik van "gratis" medische voor
zieningen tegen te gaan. 

3. Relevantie van HMO's voor Ne
derland 
Wat is nu de relevantie van HMO's 
voor (de wijziging van het stelsel van 
ziektekostenverzekering in) Neder
land') Zonder deze vraag hier volledig 
te willen beantwoorden. zou ik alle
reerst willen opmerken dat een discus
sie over wel of geen HMO's niet alleen 
een discussie is over een bepaalde ver
:ekeringsdekking, maar in feite een 
meer principiële discussic is over de 
vraag hoe men vindt dat de ordening in 
de gezondheidszorg dient plaats te vin
den. 
HMO-achtigc verzekeringsvormen 
passen niet in de optie van nagenoeg 

Vcrgelijkt men HMO's en het traditionele systeem in de V.S. dan blijkt hieruit de 
dominerende rol van de hulpverleners (zie figuur 1). 

Figuur 1: Wrgelijking \'{111 HMO~· en hel !radilionele, niel-HMO srsleem in de V.S. 

HMO NlET-HMO 

Consument Geen eigen betalingen Hoge eigen betalingen 

Hulpverlener 

Kosten-index 
(Niet-HMO = 100) 

Kostcn1·erlagende 
stimulansen 

ca. 75 

Op basis van het teit dat HMO
vcrzekcrden vrijwel géén eigen betalin
gen hebben en nict-HMO-verzckerdcn 
vaak hoge eigen risico's en daarboven 
veelal procentuele eigen betalingen 
kennen. zou men verwachten dat de 
kosten per HMO-verzekerde hoger zijn 
dan die per niet-HMO-verzekerde. In 
feite blijken de totale kosten per per
soon bij HMO's ca. een kwart lager 
dan in het traditionele systeem. 
Gegeven het feit dat HMO-artsen veel
al in loondienst zijn en een bonus ont
vangen afnankelijk van het HMO
bedrijf~resultaat en niet-HMO artsen 
meestal per verrichting worden be
taald. lijkt het lagere kostenniveau bij 
HMO's een indicatie te zijn dat (jilwn
ciële) prikkels gericht op de hulpverfe
ner duidelijk een effectiel·er middel 101 

kostenbeheersing zijn dan eigen beta
lingen door de consument. Voorts kan 
de bevinding dat HMO's het blijkbaar 
niet nodig achten van hun verzekerden 
(hoge) eigen betalingen te vragen, een 
aanwijzing zijn dat als de hulpverleners 
worden geconfronteerd met (financië
le) prikkels tot doelmatigheid, eigen 
betalingen door de consument niet 
meer nodig zijn teneinde buitensporig 

Kostem·erhogende 
stimulansen 

100 

volledige overheidsregulering (zoals 
beoogd in de Structuurnota Gezond
heidszorg). maar passen wel in de op
tie van een gereguleerde competitie. 
waarbij in belangrijke mate de plan
ning van de voorzieningen wordt gepri
vatiseerd en de prijzen voor medische 
diensten tot stand komen op de markt. 
Een tweede opmerking is dat ik hier 
géén pleidooi wil houden om morgen 
heel Nederland vol te bouwen met 
HMO's. Het HMO-recept is géén pa
nacée dat blindelings kan worden toe
gepast. HMO's hebben zich in de afge
lopen decennia in de V.S. ontwikkeld 
binnen de specifieke context van de 
Amerikaanse cultuur en die van het 
Amerikaans gezondheidszorgsysteem. 
Belangrijke verschillen in het gezond
heidszorgsysteem tussen de V.S. en 
Nederland betreffen o.a. de positie van 
de huisarts als toegangspoort tot de ge
zondheidszorg. de opbouw van het so
ciale verzekeringsstelsel, de mate van 
collectieve verzekeringen (via de werk
gever) en het fiscale regime (belasting
aftrek van ziektekosten). Wel wil ik er
voor pleiten na te gaan welke elemen
ten van het zo succesvolle. op kosten
beheersing gerichte beleid van HMO's 
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ook in Nederland toepasbaar zijn, re
kening houdend met de specifieke Ne
derlandse omstandigheden. Tegen deze 
achtergrond heb ik in het verleden in 
de vorm van een blauwdruk van een 
Algemene Wet Ziektekosten (AWZ) 
aangegeven hoe in Nederland een mo
gelijke nieuwe (verzekerings)structuur 
eruit zou kunnen zien, waarin ook 
plaats is voor HMO-achtige organisa
ties (Van de Ven. 1984). 

4. Hoofdlijnen Algemene Wet Ziekte
kosten 
Deze AWZ, waarvan de hootälijnen 
sterk zijn geïnspireerd door Enthaven's 
(1978) "Consumer-Choice Health 
Plan". houdt in veel opzichten het mid
den tussen de huidige ziekenfonds- en 
particuliere verzekeringen. Het on
'krschcid tussen deze vcrzekeringen 
komt te vervallen. De premie is gedcel
tclijk inkomensafhankelijk ( .. gczond
heidsbclasting") en gedeeltelijk een 
vast bedrag per verzekerde. Naast een 
basisvcrzekering kunnen vrijwillig 
aanvullende verzekeringen worden af
gcslotcn. De uitvoering van de AWZ 
geschiedt door dc huidige zickcnfönd
scn en particuliere verzekeraars. Zij 
worden aangeduid met dc term .. verzc
J..craars". De vcrzekeraars zijn finan
ciccl zelfstandig en dingen naar de 
gunst van de vcrzekerden door middel 
\"all de hoogte van de premie. het 
dienstbetoon. efficiency. kostenbeheer
sing en toezicht op onnodigc medische 
consumptie. 

De vcrzekeraars ZIJn vcrplicht iedere 
vcrzekerde die zich bij hen aanmeldt te 
accepteren. Ook di enen zij iedere vcr
Lckerdc in hun werkgebied (op nader te 
bepalen wijze) van vollcdigc intörmatie 
omtrcnt de verzekeringsvoorwaarden te 
\'Oorzicn. Op dczc wijze wordt ccn cin
dc gemaakt aan dc huidigc niet
gereguleerde concurrentie tussen parti
culicre verzekeraars. 

De voorgcstelde AWZ kan worden ge
l.icn als een .. nationaal stelsel van 
ziektckostcnvcrzekcringcn" of als een 
. solksvcrzckcring met beperkte dek
king". (Beide begrippen worden hier in 
gcli_jkc betekenis gchantccrd. hocwel 
dc gcvocbwaardc nogal eens verschil
lcnd is.) lcdcrccn hctaalt ccn inko
mensafhankel ij kc gcLtmdhcidshclasting 
aan een nieuw op te richtcn Centrale 
Kas. In ruil daarvnor hcert men recht 
op de hasisn:rLekcring dic vergoeding 
gccft \an de hulp omschre\·en in hct ba
'is\ erstrekkingenpak ket ( hijmorbeeld 
X5 proccnt van het huidige 
l'ickcntóndspakkct). met daarnaast een 
eigen risico. De hoogte van dit eigen ri
sico is afhankelijk van de gekozen ver-

zckeraar. maar is nooit hoger dan een 
vastgesteld maximum. De verzekerde 
wordt vrij gelaten in de keuze van aan
vullende verzekeringen of het kopen 
van een verzekering om het eigen risi
co te verlagen. Voor deze verzekerin
gen betaalt de verzekerde een kosten
dekkende. nominale premie (dat wil 
zeggen onafhankelijk van het inkomen) 
aan de verzekeraar. De verzekerde is 
vrij in de keuze van een verzekeraar. 

Om de basisvcrzekering te kunnen uit
voeren. ontvangen de verzekeraars uit 
de Centrale Kas een vast bedrag per in
geschreven verzekerde. Teneinde te 
voorkomen dat de regelgeving met be
trekking tot de acceptatie- en infonna
ticplicht wordt ontdoken. komen alleen 
erkende verzekeraars. d.w.z. vcrzeke
raars die zich aan de regelgeving hou
den. hiervoor in aanmerking. Het be
drag dat een erkende vcrzekeraar per 
ingeschreven verzekerde uit de Centra
k Kas ontvangt, is afhankelijk van de 
leeftijd en het geslacht van de verzeker
de en bedraagt een gedeelte (bijvoor
beeld Lestig procent) van de landelijke 
gcmiddcldc kosten van het basis
vcrstrekkingenpakket (zonder eigen ri
sico). 

De overige inkomsten van de vcrzeke
raars worden gevormd door de nomi
nale premies voor de aanvullende vcr
zekeringen en het vcrzekeren van het 
eigen risico. Een efficiënt werkende 
verzekeraar. die veel aan kostenbeheer
sing doet. toeziet op onnodige medi
sche consumptie en Lodoendc lage kos
ten per vcrzekerde heeft. kan een basis
\ er zekering aanbicden met een relatief 
laag eigen risico (of: het eigen risico 
tcg.:n een relatief lage premie herverze
keren). Een niet-efficiënt wcrkcnde 
\crzckcraar met een relatief hoog eigen 
risiL'O en hoge premies. prijst zich;elf 
als het ware uit de markt. 

Het systeem van inkomensoverdrachten 
hij de AWZ is zeer flexibel. In principe 
kan door het bepalen van de omvang en 
de aard van de geldstroom van en naar 
de Centrale Kas i.:dcrc gewensic inko
menspolitiek worden gevoerd. Het hui
dige systeem van gereduceerde premies 
in de ziekenfondsvcrzekeringen zou 
kunn.:n worden vcrvangen door ccn ne
gatieve gcwndhcidsbclasting (of: .. gc
zondhcidssuhsidic'). 

Als volksverzekering voor de zoge
naamde onverzd.crbarc risico's blijft 
de Algemene Wet BijLonderc Ziekte
kosten (AWBZ) bestaan. Bij een staps
gewijze invoering \an de AWZ kunnen 
de AWBZ en de AWZ geleidelijk op cl
kaar worden afgestemd. Uiteindelijk 
ontstaat dan een soort driedeling: 

I. de AWBZ (voor bijvoorbeeld lang
durige ziekenhuisverpleging en vcr
plceghuishulp); 
2. de verplichte AWZ-basisverzekc
ring: een breed basisvcrstrekkingen
pakket met een eigen risico (bijvoor
beeld huisartsenhulp, specialistenhulp 
en verpleging in ziekenhuis); 
3. diverse vrijwillige aanvullende vcr
zekeringen voor de zogenaamde niet
noodzakelijk te vcrzekeren risico's (bij
voorbeeld afkopen van het eigen risico 
en klasseverpleging in ziekenhuizen). 

Een dergelijke driedeling vcrtoont gro
te gelijkenis met de drietrapsraket zo
als voorgesteld door Staatssecretaris 
Van der Rcijdcn (zie adviesaanvraag 
d.d. 18 april 1983): 
I. Volksverzekering voor .. onvcrzekcr
harc" risico's; de uitvoering hiervan 
zou kunnen gcschicden zoals thans de 

AWBZ: 
2. Verplichte vcrzekering voor de z.g. 
noodzakelijk te vcrzekeren risico's 
(zickcnhuishulp. specialistische hulp 
en diverse basisvoorzieningen): 
3. Vrijwillige aanvullende vcrzekerin
gen voor de niet-basisvoorzieningen. 

Een vcrschil tussen de hovengenoemde 
AWZ-structuur en de drietrapsraket 
van Van der Rcijden is dat bij de eerst 
genoemde niet is uitgegaan van een 
splitsing van de voorzieningen over de 
tweede en derde trap. maar van een 
breed samengesteld basispakket van 
noodzakelijke medische voorzienin
gen. met daarnaast een eigen risico aan 
de voet: Op deze wijze kan tegemoet 
worden gekomen aan een veelgenoemd 
bezwaar dat niet-vcrzekerde goedkope 
hulp (uit de derde trap) wordt vcrvan
gen door wel-vcrzekerde dure hulp (uit 
de tweede trap). 

Tcindc de tkxihilitcit hij de uitvoering 
van de AWZ te vcrgroten kan het .. ei
gen risico aan de voet" worden vcrvan
gen door andere vormen van eigen be
talingen van de vcrzekerden (bijv. al
leen eigen betalingen indien men géén 
gebruik maakt van c.:n nader te bepa
len groep hulpverleners). Erkende ver
lekeraars mogen dan allccn maar vcr
z.:kcringcn aanbicden met tenminste 
CL'n mininutlil \'l'r~ekeringst!l'kking, dat 
will zeggen vergoeding van alle ver
'trckkingcn die zijn opgenomen in het 
hasiwerstrekkingcnpakkct. waarhij de 
eigen het<Ilingcn van de verzekerde 
voor dc!'c vcrstrcJ..kingen aan een be
paald maximum Lijn gebonden. Encr
l'ijds wordt hiermee voorkomen dat 
mensen in wezen toch nog onverzekerd 
zijn (bijvoorbeeld in geval van zéér ho
gc eigen betalingen). Anderzijds heeft 
de vcrzekeraar hierdoor voldoende 



flexibiliteit om naast de traditionele 
ziektekostenverzekeringen ook HMO
achtige verzekeringsvormen, zoals bo
ven beschreven, te introduceren. 

5. Stelselwijziging 
Met betrekking tot de wijziging van het 
stelsel van ziektekostenverzekering in 
Nederland heeft de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid in juni 1984 
de Regering geadviseerd om geleidelijk 
de ziekenfondsverzekering en de parti
culiere ziektekostenverzekeringen in 
een meer gelijke positie ten opzichte 
van elkaar te brengen. Voorts is de 
Raad van mening dat veranderingen 
gericht op kostenbeheersing daarbij 
prioriteit dienen te krijgen. 
In deze paragraaf zullen globaal enkele 
grote lijnen worden geschetst hoe dit 
doel zou kunnen worden gerealiseerd 
en hoc tevens de weg van gereguleerde 
competitie in de gezondheidszorg kan 
worden ingeslagen. Deze "weg waar
langs het doel kan worden bereikt" -
gebaseerd op de in de vorige paragraaf 
aangegeven lange termijn structuur -
verschilt van de uitwerking in fasen die 
de Raad heeft aangegeven. 

Allereerst zou ik willen constateren dat 
de aangekondigde Regeringsplannen 
(o.a. de voorgestelde Wet betreffende 
een lastenverevening tussen de particu
liere ziektekostenverzekeraars onder
ling en de voorgestelde Wet op de toe
gang tot de particuliere ziektekosten
verzekering) een belangrijke eerste 
stap kunnen vormen, omdat hierdoor 
de particuliere vcrzekering een meer 
sociaal karakter krijgt. De interne ver
evening en de aangekondigde regelge
ving met betrekking tot "nieuwe parti
culier verzekerden" (o.a. acceptatie
plicht, standaardpakket en maximum 
premie) vergroten de solidariteit tussen 
particulier verzekerden. Als de Rege
ringsplannen doorgaan. ontstaat een 
vrij unieke situatie, waarvoor in andere 
vcrzekeringsbranches of in het buiten
land nauwelijks preccdenten zijn aan te 
wijzen: men zou kunnen spreken van 
een stap in de richting van uitvoering 
van een sociale (ziektekostcn)verzekc
ring door particuliere verzekeraars. 

Een tweede stap om ziekenfonds en 
particuliere verzekeringen in een meer 
gelijkwaardige positie ten opzichte van 
elkaar te brengen. zou kunnen bestaan 
uit het introduceren van meer markt
elementen in de ziekenfondssector 
door de ziekenfondsen financiële 
::.elj~·tandigheid te geven. Realisering 
van deze gedachte - die de wetgever bij 
de uitwerking van de ziekenfondsrege
ling in 1941 aanvankelijk voor ogen 
heeft gestaan (4) en die ook terug te 

vinden is in bijvoorbeeld het advies 
van de Ziekenfondsraad van juni 1984 
en in rapporten van de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(1982, p. 78-79) en het Instituut voor 
Onderzoek van Overheidsuitgaven 
(1984. p. 15) - zou kunnen geschicden 
door over te gaan op een systeem van 
.. budgettering per ziekenfonds". 
Het aan een ziekenfonds toe te kennen 
budgetbedrag zou uiteindelijk afhanke
lijk kunnen zijn van het aantal verze
kerden. de leeftijd-geslachtsopbouw 
van de vcrzekerden en. desgewenst. 
een regiotoeslag. 
In een eerste fase zou een afzonderlijk 
ziekenfonds niet meer 100% (zoals 
thans het geval is). maar 90% van de 
werkelijk gemaakte kosten vergoed 
kunnen krijgen uit de Algemene Kas. 
Het kostenniveau in het laatst afge
sloten bockjaar zou hiervoor als basis 
kunnen dienen (bijvoorbeeld 1984). De 
resterende 10% ontvangt het zieken
fonds als een rechtstreekse aanvullende 
premiebetaling van de verzekerden. 
Hiervoor ontvangen de verzekerden 
een korting op de werknemersbijdrage 
ter grootte van ca. 10% van de gemid
delde totale ziekenfondspremie (inclu
sief werkgeversbijdrage). De korting 
op de ziekenfondspremie bedraagt een 
nominaal bedrag, onafhankelijk van 
het inkomen. Hetzelfde geldt voor de 
verplichte aanvullende premies van de 
vcrzekerden aan het ziekenfonds. De 
werkgeversbijdrage in de zieken
fondspremies blijft ongewijzigd. 
Ter gedachtebepaling het volgende 
gestileerde rekenvoorbeeld: 
Stel dat de landelijk gemiddelde kosten 
per ziekenfondsverzekerde 1500 gul
den bedragen en dat de aanvullende 
premiebetaling geschiedt per persoon, 
ongeacht de leeftijd. Veronderstel dat 
in het basisjaar voor ziekenfonds A de 
gemiddelde jaarlijkse kosten per verze
kerde 1700 gulden bedragen en voor 
ziekenfonds 8, dat dezelfde leeftijd 
geslachtsopbouw heeft, 1300 gulden. 
De bijdrage uit de Algemene Kas aan 
het ziekenfonds bedraagt nu 90% van 
de werkelijke kosten in het basisjaar. 
dat wil zeggen 1530 respectievelijk 1170 
gulden per verzekerde. 
Aan de werknemers wordt een premie
korting op het werknemersaandeel van 
de ziekenfondspremie verleend van 150 
gulden per (mede)verzekerde. De ver
plichte aanvullende premiebetaling be
draagt bij ziekenfonds A 170 gulden en 
bij ziekenfonds 8 130 gulden per ver
zekerde. 

In deze nieuwe situatie komt, anders 
dan in de huidige situatie, iedere verla
ging van de kosten per verzekerde bij 
een bepaald ziekenfonds volledig tot 
uiting in een verlaging van de nomina-

Ie. aanvullende premiebetaling voor de 
vcrzekerden die zijn aangesloten bij dit 
ziekenfonds. Ziet een ziekenfonds kans 
om de kosten per verzekerde met 10% 
te verlagen ten opzichte van het basis
jaar. dan behoeven verzekerden van dit 
ziekenfonds geen aanvullende premie 
te betalen . 
In het verlengde van de financiële 
zelfstandigheid en de daarmee samen
hangende stimulans tot kostenbeheer
sing zouden de ziekenfondsen geleide
lijk ook meer bevoegdheden moeten 
krijgen. onder andere met betrekking 
tot onderhandelingen met hulpverle
ners en het afsluiten van contracten. 
Ziekenfondsen zouden de mogelijkheid 
moeten hebben desgewenst artsen in 
loondienst te nemen (thans verboden, 
art. 44 Ziekenfondswet) en niet gebon
den moeten zijn aan de thans bestaande 
contracteerplicht (art. 47 Ziekenfonds
wet). Ook zouden de belemmeringen 
ten aanzien van het uitbreiden van het 
werkgebied van een ziekenfonds moe
ten worden opgeheven (art. 34 Zieken
fondswet). 

Indien het politiek wenselijk zou wor
den geacht om de ziekenfondsen gelei
delijk financieel zelfstandig te maken 
én tegelijkertijd het ziekenfondspakket 
te verminderen. zou overwogen kunnen 
worden om een eigen risico aan de voet 
in het ziekenfonds te introduceren (5) 
en beide operaties - technisch gespro
ken - te laten samenvallen. Dit zou 
kunnen betekenen dat de verzekerden 
de keuze krijgen tussen het betalen van 
de nominale aanvullende premies of 
het nemen van een eigen risico aan de 
voet. 

Het vergroten van de financiële 
zelfstandigheid van de ziekenfondsen 
en het vergroten van hun bevoegdheden 
met betrekking tot onder andere het at~ 
sluiten van contracten met hulpverle
ners verschaft de ziekenfondsen enige 
kenmerken van de boven besproken 
HMO's. 

6. Samenvatting en discussie 
De laatste jaren valt een toenemende 
kritiek te beluisteren op de in de Struc
tuurnota Gezondheidszorg (1974) uitge
zette weg van nagenoeg volledige over
heictsregulering in de gezondheidszorg. 
Naast een vrees voor een grote regel
dichtheid met hoge kosten en weinig 
bclcidsrendement speelt ook een twij
fel aan de effectiviteit van overheidsin
grijpen in de gezondheidszorg een be
langrijke rol. De aanbeveling van de 
WRR (1982) om de sterke kanten van 
de markt te combineren met de sterke 
kanten van overheidsregulering en om 
de financieringsstructuur zodanig te 
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wijzen dat gewenste gedragingen wor
den beloond en ongewenste gedragin
gen worden ontmoedigd, vindt in toe
nemende mate bijval. 
In dit artikel is ingegaan op de moge
lijkheid van gereguleerde competitie in 
de gezondheidsdzorg als alternatief 
voor nagenoeg volledige overheidsre
gulcring. (Het verstrekkingenpakket 
van de AWBZ blijft hierbij grotendeels 
buiten beschouwing.) Bij de optie van 
een gereguleerde competitie wordt de 
planning van de gezondheidszorgvoor
zieningen in belangrijke mate gepriva
tiseerd en komen de prijzen voor medi
sche diensten (in principe) tot stand op 
de markt. Een zekere regelgeving zal 
in de gezondheidszorg altijd nodig zijn 
teneinde de onvolkomcndheden van het 
marktmechanisme op te heffen, maar 
dit behoeft niet ten koste te gaan van de 
voordelen van het marktmechanisme. 
Het succesvolle beleid van Hcalth 
Maintcnancc Organizations (HMO's) 
in de Verenigde Staten illustreert de 
voordelen van een marktgerichte bena
dering in de gezondheidszorg. 
De keuzen die binnenkort gemaakt 
(moeten) worden met betrekking tot 
wijzigingen in het stelsel van ziekte
kostenvcrzekering kunnen van grote 
betekenis zijn voor de richting van het 
toekomstige gezondheidszorgbclcid. 
Het voltooien van het drieluik WVG
WTG-Volksverzckering betekent een 
bevestiging van de in de Structuurnota 
uitgezette weg. Het kiezen voor een 
verzekeringsstelsel waarin gereguleer
de competitie tussen vcrzekeraars/zie
kenfondsen mogelijk is. biedt daarente
gen openingen voor een gereguleerde 
competitie tussen hulpvcrleners in de 
gezondheidszorg. 
De door het Kabinet aangekondigde re
gelgeving voor de particuliere ziekte
kostenverzekeraars kan een belangrijke 
proeftuin zijn voor het uitvoeren van 
een sociale (zicktekostcn)vcrzekering 
door particuliere verzekeraars. Een 
volgende stap om de ziekenfonds- en 
particuliere vcrzekering geleidelijk in 
een meer gelijke positie ten opzichte 

van elkaar te brengen kan bestaan uit 
het financieel zelfstandig maken van de 
ziekenfondsen (,,budgettering per zie
kcnti.mds") en het bevorderen van com
petitie tussen ziekenfondsen. Langs de
ze weg is het mogelijk om geleidelijk te 
komen tot een nationaal stelsel van 
ziektekostenverzekeringen, waarin het 
onderscheid tussen zickenti.mds en par
ticulier niet meer bestaat en waarmee 
de weg naar gereguleerde competitie 
wordt ingeslagen. 

Het klimaat voor een koerswending in 
de richting van gereguleerde competi
tie in de gezondheidszorg lijkt thans 

gunstig te zijn. Zo heeft Rutten (1983) 
in zijn oratie gewezen op de ruime ar
beidsmarkt voor hulpverleners, waar
door , ,de traditionele problemen op de 
arbeidsmarkt voor hulpverleners sa
menhangend met een sterke mate van 
zelfregulering door de professies min
der op de voorgrond zullen treden". 
Voorts heeft hij gewezen op de lange 
traditie die het particulier initiatief in 
de gezondheidszorg kent. Een derde 
factor is dat de preferenties van de con
sumenten bij het huidige, hoge niveau 
van de gezondheidszorg (en de enigs
zins dalende koopkracht) minder ge
lijkgericht zijn dan in het verleden. Dit 
uit zich in een voorkeur van de consu
ment voor (in het ziekenfonds niet aan
wezige) keuzemogelijkheden met be
trekking tot de verzekeringsdekking. 

Voorts past de optie van gereguleerde 
competitie, hoe paradoxaal dit op het 
eerste gezicht wellicht lijkt. in het hui
dige streven naar deregulering. Welis
waar is enige nieuwe regelgeving nodig 
teneinde ongewenste effecten tegen te 
gaan, maar het vervangen van het plan
systeem door het marktmechanisme 
maakt het mogelijk veel bestaande wet
geving terug te trekken of te beperken 
(bijv. WVG en WTG). zodat per saldo 
een aanzienlijke deregulering in de ge
zondheidszorg plaatsvindt. Een vijtäe 
factor wordt gevormd door de ver
meende verspillingen in de gezond
heidszorg. Een veelgehoorde opvatting 
- zowel bij hulpverleners. verzekeraars 
als patiënten - is dat in de gezondheids
zorg aanzienlijke besparingen mogelijk 
zijn. zonder verlies van kwaliteit van 
de zorg. Zo bleek bij een in opdracht 
van de Vereniging van Nederlandse 
Ziekenfondsen (VNZ) onder 11.000 
mensen gehouden enquête. dat twee
derde van de respondenten van mening 
is dat .. het heel goed mogelijk is de to
tale kosten van de gezondheidszorg met 
107< te verminderen zonder dat de 
kwaliteit van de zorg achteruit gaat" 
(Spek et al .. 1984). Door doelmatig te 
(gaan) handelen valt in de gezond
heidszorg blijkbaar heel wat winst te 
bchalen. Tenslotte kan gewezen wor
den op het politieke klimaat, waarin de 
algehele herwaardering van de markt 
zich ook uitstrekt tot de gezondheids
zorg. Blijkens een redactioneel com
mentaar van drs. J.P. van der Reijden. 
Staatssecretaris voor Volksgezondheid. 
in een recent nummer van het blad Et~ 
feelive Health Care (6), heerst ook op 
het hoogste beleidsniveau de overtui
ging dat gereguleerde competitie in de 
gezondheidszorg op lange termijn bete
re resultaten oplevert dan de optie van 
overheidsregulering. De Staatssecreta
ris is van mening dat voor eigen beta
lingen weliswaar een zekere rol is weg-

gelegd als middel om een doelmatige 
aanwending van de gezondheidszorg
voorzieningen te bewerkstelligen, maar 
hij acht deze rol van beperkte beteke
nis. Competitie tussen verzekeringsor
ganisaties acht hij minstens zo goed 
voor de doelmatigheid in de gezond
heidszorg als eigen betalingen door de 
patiënten. 
.,Mijn eigen voorstellen voor een her
ziening van het stelsel van ziekte
kostenverzekeringen in Nederland", zo 
>~ervolgt de Staatssecretaris, .. zijn op 
bovengenoemde gedachten gebaseerd. 
Overeenkomstig de opvattingen van 
Enthoven. de initiator van het Consu
mer-Choice Health Plan. denk ik dat 
als aan een aantal door de overheid op
gelegde voorwaarden is voldaan. , ,vrije 
competitie" in de gezondheidszorg tot 
een doelmatig en sociaal aanvaardbaar 
gebruik van voor de gezondheidszorg 
beschikbare middelen leidt." 
De Kabinetsplannen met betrekking tot 
de structuur van een nieuw verzeke
ringsstelsel worden met spanning tege
moet gezien. 

Noten 
I. De georiënteerde markteconomie i' een 
gemengde cconomi~chc on.Jc, waarin naa~t 
de particuliere sector de overheidssector 
een belangrijke plaats inneemt. De over
heid. die een stimulerende. begeleidende en 
corrigerende taak heeft. stelt randvoorwaar
den aan de vrijheid van de particuliere sec
tor. 
2. Voor een beschrijving van de opzet en 
doelstelling van het RAND
licktckostenverzekering experiment zie Van 
de Yen (1982). 
3. Zie Luft (1981). 
4. Zie Godefroi (1963, p. 74-75) 
5. Uit diverse adviezen van de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid, de Sociaal 
Economische Raad en de Ziekenhmdsraad 
blijkt dat. indien er ingegrepen moet wor
den in het ziekenlóndspakket. een eigen ri
'ico aan de voet nog het minst onacceptabel 
lijkt. 
6. Zie ook NRC-Handclsblad. d.d. 4 mei 
1984. 
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Spel met te veel grenzen 
over beheer in de volkshuisvesting 

Drs. F. IJMKERS 

Inleiding 

In de volkshuisvesting gaat het altijd 
om huishouden,. om de woningvoor
raad en om de vcrdeling van de huis
houdens over de woningvoorraad. Se
dert het einde van de tweede wereld
oorlog heeft in het beleid steeds de na
druk gelegen op de woningvoorraad. in 
mindere mate op de vcrdeling en gold 
de component huishoudens als onafha
neklijk variabele. De woningvoorraad 
diende te worden uitgebreid en de 
(nieuwe) huishoudens dienden over die 
uitgebreide voorraad te worden ver
deeld. Aanvankelijk geschiedde deze 
vcrdeling redelijk nauwkeurig en effi
ciënt. maar langzamerhand bleek het 
steeds minder nodig. of mogelijk. om 
deze mate van nauwkeurigheid en effi
ciency te handhaven. Van een efficiënt 
gebruik, in de betekenis dat de huis
houdensgrootte in alle gevallen redelijk 
overeenstemt met de grootte van de be
woonde woning, is steeds minder spra
ke. Er is daardoor in de volkshuis-

Ir. J.H. KROES 

vesting een situatie gaan ontstaan van 
nationale overconsumptic. of wat op 
hetzei fde neerkomt. van een woning
voorraad met een royale overmaat. 
Omdat de overheid een aanzienlijk deel 
van deze overconsumptie financiert en 
subsidicërt. is de belangstelling voor 
het bcheer van de woningvoorraad, in 
de betekenis van de verdeling van de 
huishoudens over de voorraad. de laat
ste tijd snel toegenomen. Naast dit 
gt>lmtiks- of ::.uinight>idsmpt>cl van het 
bcheer is er ook nog het \'l'IW1llt'oorde
l ijkhl'id.mspt>cl van het beheer dat de 
aandacht vraagt. Met dit laatste aspect 
bedoelen wij de verdeling van de ver
antwoordelijkheid voor het beheer tus
sen de diverse partijen die daarbij zijn 
betrokken. Van belang is hier vooral de 
verdeling tussen verhuurder en huur
der. maar ook de verdeling tussen 
enerzijds gemeentelijke overheid en 
anderzijds verhuurder en huurder. of 
tussen gemeentelijke overheid en be
woner-eigenaar. kan hier worden ge
noemd. In het navolgende gaan wij 

Een gedeelte van deze tekst is eerder ge
bruikt als voordracht hij het congres , ,Ge
zondheid en nieuwe vormen van ziekte
kostenverzekering·; georganiseerd door Ne
derlands Congres voor Openbare gezond
heidsregeling, d.d. 14 november 1984 te 
Utrecht (zie Tijdschrift voor Sociale Ge
zondheidszorg, 63, 1985, 20-30). Voor het 
overnemen van gedeelten van deze tekst is -
onder dankzegging - toestemming verkregen 
van Tijdschrift voor Sociale Gezondheids
zorg. 

De auteur dankt dr. H.E.G.M. Hermans, 
prof dr. J. Mol/ en F.T. Schut voor hun com
mentaar. 

eerst nader in op het \'CIWI!H'oordelijk
heidwspect van het beheer en leggen 
wij vcrvolgens vcrband naar het gt>
hmik.wspect daarvan. Terloops beste
den wij enige aandacht aan de rol van 
de I iberalcn in de ontwikkeling van het 
denken over het beheer van de woning
voorraad. 

Nieuwe beheersvormen 
Tot zo ongeveer het einde van de jaren 
zestig bestond er bij huurders weinig of 
geen belangstelling voor zaken die had
den te maken met het bcheer van hun 
woning. Maar de culturele revolutie tij
dens de overgang van de prcn zestig 
naar de jaren zeventig. vooral geken
merkt door het verschijnsel Provo. al
lerhande studentenrevoltes (Maagden
huisbezetting). de oprichting van D'66 
en de PPR en de activiteiten van Nieuw 
Links in de PvdA. zorgden ook voor 
een verandering in de houding van vele 
huurders. Het in die dagen gevleugelde 
woord .. regentenmental itcit". dat toen 
een duidelijke negatieve betekenis had. 
werd ook van toepassing verklaard op 
bestuurders van woningcorporaties. ge
meentebestuurders en op particuliere 
verhuurders. Huurders verlangden in
spraak en medezeggenschap en 
wensten zich niet langer te schikken in 
een volstrekt ondergeschikte positie. 
De woningcorporaties. die zich als so
ciale verhuurders de klachten het 
meeste zouden moeten aantrekken. 
reageerden echter niet of nauwelijks. 
Zoals te verwachten viel kwamen er uit 
diverse richtingen voorstellen om de 
verstarde en vastgelopen situatie te 
doorbreken. met name door de positie 
van de huurders te vcrsterken en hun 
woonvrijheid te vergroten. Een wo
ningvoorraad, opgedeeld in louter 
huur- en koopwoningen. werd gezien 
als een voorraad met te weinig variatic 
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voor een huishoudenspopulatie met 
een breed scala van wensen en moge
lijkheden. Meer differentiatie en flcxi
hilitcit was nodig. zowel ten aanzien 
van het bouwen als ten aanzien van het 
bcheren van woningen. 
Nu. zovele jaren later. is de oogst van 
alle inspanningen mager en de starheid 
zeker niet verdwenen. Vooral de wo
ningcorporaties met hun machtige koe
pelorganisaties. de Nationale Woning
raad (NWR) en het Nederlands 
Christelijk Instituut voor Volkshuis
vesting (NCIV), blijken nauwelijks in 
staat inhoud te geven aan een beleid dat 
meer zeggenschap en dus meer verant
woordelijkheid aan de bewoners laat. 
Natuurlijk is er wel wat veranderd. Zo 
zijn de artikelen 30 en 31 in het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuis
vesting. die de huurders enige rechten 
met betrekking tot informatie over het 
jaarverslag en de jaarrekening en over 
de door hen te hetalen bijkomende kos
ten verschaffen. ingevoerd en hebben 
de woningcorporatics zich heziggchou
den met het democratische gehalte van 
hun eigen functioneren. Dit laatste 
overigens zonder dat dat tot betekenis
volle. materiële. verbeteringen van de 
positie van de huurders heeft geleid. 
Op het gchied van de heheersvormen is 
de situatie iets verbeterd. Het bezit van 
een flatwoning werd juridisch beter ge
regeld in het Appartementsrecht (art. 
875a e.v. BW) en het Beschut Eigen
Woninghezit. een vorm van sociaal 
eigen-woningbezit. werd ingevoerd (en 
inmiddels weer afgevoerd en vcrvan
gen door de Premie A woning). Ge
meenten en rijk stelden zich iets soepe
ler op ten aanzien van nieuwe vormen 
van woningheheer. wals het Maat
schappelijk Gehondcn Eigendom. 
Centraal Wonen. Groepswonen en al
lerlei lormen van eigenhouw. zoals dat 
nu plaatsvindt onder namen als Kasko-. 
Zelthouw- en Athouwwoningcn. Het 
Bouwt(mds Nederlandse Gemeenten 
( BNG) realiseerde voorts enkele Be
litswoningen. dat wil zeggen woningen 
met een ingewikkelde coiipcratie1·e he
heersconstructie tussen kopen en huren 
in die de bewoners echter in een zeer 
afl1ankelijke positie ten opzichte van 
het coöperatiehestuur plaatst. 

Van de grote concepties. zoab, de door 
Priemus hcdachte Woningraden en het 
door D'66 gepropageerde Hc'lloncrs
zel thcstuur. is echter niets IL'rc·,·htgeko
men. Toch leek de helang.,u.:lling voor 
het \'Craii/II'Oonlclijkhcldlu.lpcct van 
het ocheer bij de rij"''lll'\'heid duidc
lijk aanwezig. Zo g d het Ministerie 
van Volkshuisvesti,,g en Ruimtelijke 
Ordening het RlW in IY79 opdracht om 

de na IY70 in r-..cderland ontwikkelde 
nieuwe bcheersl<mnen te hcschrijven. 

te analyseren en te evalueren (I) en liet 
daarop in 1980 de opdracht volgen om 
het woningbcheer in een aantal 
Westeuropese landen te hcschrijven, te 
analyseren en op hun hctekenis voor 
Nederland te onderzoeken (2). 
Met de rapporten Nieuwe beheersvor-
1111'11 en Buitenlandse 1'1111/len \'(1/1 wo
ningheheer beschikt de overheid over 
een overzichtelijke hoeveelheid infor
matie over het onderwerp, maar dat 
heeft niet geleid tot werkelijk betekc
nisvolle veranderingen in de bestaande 
situatie. De herinnering aan de creatie
ve onrust van de culturele revolutie is 
diep weggezakt en de economische cri
sis heeft de belangstelling voor nieuwe 
vormen van woningbehccr. waarin be
woners meer verantwoordelijkheid 
krijgen te dragen, blijkhaar geheel 
weggedrukt. Opvallend mag het daar
bij worden genoemd dat de politiek 
zich zo weinig heeft aangetrokken van 
de ontwikkelingen. Zowel sociaal
democraten als christen-democraten. 
maar vooral liberalen. geven hoog op 
van hun streven naar geëmancipeerde 
hurgcrs die eigen verantwoordelijkheid 
dragen. Maar toen die burgers om 
meer zeggenschap in de volkshuis
vesting vroegen en er vele voorstcllt:!n 
werden ontworpen om aan die wens te
gemoet te komen. gaf de politiek voor
namelijk niet thuis. De PvdA beperkte 
zich tot het op gang orengen van een 
interne discussic over het al of nil!t aan
vaarden van koopwoningen als middel 
om volkshuisvestingsproblcmen. niet 
alleen voor de hogere inkomensgroe
pen. op te lossen; het aan het CDA-ver 
wante NCIV hcplcittc allerlei vormen 
van inspraak en uit CDA-kringen kwa
men ook wat gedachten over nieuwe 
hehecrsvormcn (de Wooncorporatie 
van Stasscn l!n de Woningbank van Den 
Tt:!uling). 0'66 koos voor <:!en radicale 
oplossing 1·ia bewonerszeltbcstuur. 
maar van de VVD zijn op dit terrein 
geen wapenfeiten hekcnd. 

Samenhangende anal)ses nodig 
Wie zich intensief met het bcheer in de 
volkshuisvesting hczighoudt. komt al 
spoedig tot de ontdekking dat een be
perkte henallering daarhij, hijvoor
heeld alleen van het l'eiWII\\'OOI<Ie/ijk
hcidsaspect, op grote bezwaren stuit. 
Bij een studie van nieuwe hehecrsvor
men krijgt de onderzoeker al snel te 
maken met de rol van de verhuurder. in 
veel gevallen een woningcorporatie. 
maar ook met de financiering. de sub
sidiëring en het huurprijsbeleid en. 
wanneer het om nieuwbouw gaat. met 
de houwprogrammering. 

Meer zeggenschap voor de huurder hij 
een nieuwe beheersvorm. bijvoorbeeld 

in de vorm van huurdersbcheer van het 
onderhoudsfonds van een complex wo
ningwetwoningen. hetekent immers 
per definitie minder zeggenschap voor 
de woningcorporatic (of de gemeente 
wanneer het om gemeentelijke woning
wetwoningen gaat). Maar die corpora
tie of gemeente heeft nog wel de volle 
verantwoordelijkheid voor de betaling 
van rente en aflossing en dus belang hij 
een degelijk onderhoud. Bij een andere 
vcrdeling van verantwoordelijkheden 
dient dus met veel meer dan alleen 
ju rid ische-institutionelc veranderingen 
in het woningbeheer rekening te wor
den gehouden. 
En wat op microniveau geldt, geldt ook 
op macroniveau. Wanneer op grote 
schaal bewonerszelthcstuur zou wor
den ingevoerd, zou de rol van woning
corporatics moeten worden herzien en 
de nationaal werkende financicrings-, 
subsidiërings- en huurprijsvaststel
lingsregcls moeten worden aangepast. 
Maar omdat de overheid financieel 
zeer intensief hij de volkshuisvesting 
en bij een zeer groot deel van de 
nieuwbouw van woningen is betrok
ken. komt ook al direct het gehmiks
aspcct van het ocheer in hccld. Eigen
lijk hetekent een analyse van het he
heer in de volkshuisvesting dus zo on
geveer een analyse van het volkshuis
vcstingsbclcid. 

De actuele situatie 
De actuele economische mnstandighc
den geven ook alle aanleiding om het 
oeheer in de volkshuisvesting integraal 
te hcschouwen. Voor de volkshuis
vesting worden de hcdocldc economi
sche omstandigheden vooral geken
merkt door vele klachten van bewoners 
en hun organisaties over te hoge woon
lasten en door een te groot aandeel in 
de nationale woonkosten van de over
heid. Samengevat komen de prohlemcn 
neer op onvolkomenheden in drie te 
onderscheiden vcrdelingen van de na
tionale woonkosten. De vcrdeling tus
sen de opeenvolgende generatics deugt 
niet omdat in dl! woonkosten geen at~ 
schrijvingcn in vcrband met waarde
vermindt:!ringen van de woningen ~:ijn 

opgenomen en er dus geen vervan
gingsreserves worden opgchouwd. De 
normale bedrijfseconomische praktijk 
vindt in de volkshuisvesting geen toe
passing zodat er te got:!dkoop wordt ge
woond. de woningvoorraad wordt op
gesoupeerd en er onvoldoende midde
len voor een adequate stadsvernieu
wing zijn. Een praktijk die ovl!rigens al 
sinds jaar en dag bestaat. 
De verdeling tussen hcwoners en over
heid deugt niet omdat de overheid op 

den duur haar aandeel niet zal kunnen 
olijven dragen. Vooral dit feit is in de 



literatuur tot heden onderbelicht geble
ven. Toch hebben degelijke instituties 
als het voor de volkshuisvesting verant
woordelijke ministerie zelf. het Cen
traal Planbureau (CPB), het Econo
misch Instituut voor de Bouwnijver
heid (EIB) en de Adviesgroep Partners 
bv er alarmerende studies over gepu
bliceerd. Zelf hebben wij al enkele ma
len getracht de resultaten van deze stu
dies met enige nadruk onder de aan
dacht te brengen (3). Ter illustratie vcr
melden wij hier twee uitkomsten. Vol
gens het CPB zullen. op grond van het 
in 1981 geldende beleid ten aanzien van 
nieuwbouw- en vernieuwbouwactivi
teitcn. de volkshuisvestingsuitgaven 
van de rijksoverheid. als percenten van 
het netto nationaal inkomen tegen 
marktprijzen. als volgt toenemen (4 ): 

1980 2.6o/r 
1985 3. 7% ( + 42%) 
1990 3.9% (+ 50% t.o.v. 1980) 
2000 4.2% ( + 62% t.o.v. 1980) 

De Adviesgroep Partners bv berekende 
in 1983. op grond van een representa
tieve steekproef van de Nederlandse 
woningvoorraad en onder een aantal 
veronderstellingen. dat de gevolgen 
van trendmatige huurprijsverhogingen 
en huurprijsharmonisatie voor wonin
gen met een te lage huurprijs (tweeder
de gedeelte van de voorraad) voor de 
rijksoverheid per saldo negatief uitpak
ken (5): 

trendmatige huur 
prijsverhoging 
huurprijsharmonisatie 

0% 
4% 

vangen door. of vcrdonkeremaand in. 
een omvangrijke economische groei. 
De vcrdeling tussen de bewoners on
derling tenslotte deugt niet omdat. on
der andere door de fiscale behande
ling. de bewoners met de hogere inko
mens aanzienlijk meer profiteren van 
de overheidssteun dan de bewoners 
met de lagere inkomens. Al in 1977 
berekende het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) dat twee-derde ge
deelte van de financiële overheidssteun 
aan de volkshuisvesting ten goede 
kwam aan het. naar inkomenspositie 
gemeten. top een-derde gedeelte van 
alle huishoudens (6). En volgens re
cente berekeningen van het SCP. op 
basis van gegevens van het 
woningbehoefte-onderzoek van 1981. 
is die situatie sedertdien niet echt ge
wijzigd (7). 
Op de lange duur zal een verschuiving 
van woonkosten van de overheid naar 
de bewoners en van bewoners met la
gere inkomens naar bewoners met ho
gere inkomens moeten plaatsvinden: 
het laatste zal moeten gebeuren door 
de overheidssteun meer ten goede te 
laten komen aan de bewoners die het. 
gemeten naar hun inkomenspositie. het 
meeste nodig hebben. Een verschui
ving van woonkosten van de overheid 
naar bewoners zal echter niet zonder 
moeilijkheden zijn te realiseren en ze
ker niet wanneer bewoners niet tegelij
kertijd een grotere zeggenschap over 
hun woning krijgen. En die grotere 

3% 
0% 

3% 
4% 

5'1< 
0% 

5% 
4% 

(resultaat x 1.000 gulden. voor de steekproef) 

totale huuropbrengst 
in uitgangssituatie 2.920 
idem. na I 0 jaar 3.259 
extra huuropbrengst 339 
extra individuele 
huursubsidie 118 
extra vermindering 
objectsubsidie 
nadeel overheid 

Natuurlijk zijn deze uitkomsten al niet 
meer actueel omdat diverse beleids
aanpassingen hebben plaatsgevonden. 
Die aanpassingen waren echter van be
scheiden omvang en gevreesd moet 
worden dat de problemen voor de toe
komst niet zijn opgelost. Voor die 
vrees bestaat ook nog aanleiding om
dat de arbeidsproduktiviteitsontwikkc
ling in de bouwnijverheid structureel 
achterblijft bij de gemiddelde, waar
door bouwprodukten relatief steeds 
duurder worden, terwijl het effect 
daarvan niet langer kan worden opge-

60 
58 

2.920 2.920 2.920 2.920 
3.924 4.376 4.756 5.300 
1.004 1.456 1.836 2.380 

372 586 723 1.003 

99 111 112 119 
273 475 611 884 

zeggenschap kan vooral worden gerea
liseerd via nieuwe beheersvormen. 
Nieuwe beheersvormen zijn dus niet 
alleen sociaal wenselijk, maar ook 
economisch noodzakelijk. 

Nieuwe beheersvormen geen luxe 
Het lijkt alsof velen menen dat nieuwe 
beheersvormen eigenlijk niet nodig 
zijn. alsof zij moeten worden geplaatst 
in dezelfde categorie als de open keu
ken. de zitkuil met verlaagd plafond en 
de open haard. Kortom als de toeters 

en de bellen (8). Waarom zou je pro
beren schijnbaar onneembare hinder
nissen als de ideologische opvattingen 
over de volkshuisvesting en de be
staande organisatiestructuur te over
winnen voor zoiets overbodigs als 
nieuwe beheersvormen? De bestaande 
vormen van kopen en huren bieden 
toch voldoende mogelijkheden voor al
le woningzoekenden' Uit het voor
gaande is gebleken dat wij daar funda
mentcel anders over denken. Wij vre
zen dat de te verwachten vcrmindering 
van de overheidssteun voor de volks
huisvesting. als er geen aantrekkelijke 
compensatie voor de grotere lasten van 
de bewoners kan worden geboden. zal 
leiden tot kwal itcitsvermindering en 
uiteindelijk tot een vcrval van het 
woonpeil in Nederland. Maar er kleeft 
nog een ander bezwaar aan het laten 
voortbcstaan van de starre. onwrikba
re situatie. In toenemende mate pre
senteren zich op de woningmarkt groe
pen van bewoners die voor hun huis
vesting niet in de bestaande voorraad 
terecht kunnen. Wc denken daarbij on
der andere aan de in omvang toenc
mende categorie bejaarden. waarvan 
waarschijnlijk ook een groter aandeel 
dan het huidige huisvesting zal zoeken 
in een modern bejaardentehuis met 
veel mogelijkheden voor het voeren 
van een tamelijk zelfstandige huishou
ding. aan de zogenaamde woongroe
pen. ook en misschien wel vooral van 
bejaarden en aan doc-hct-zeivers die. 
om uitgaven te besparen. een deel van 
hun woning zelf willen (al)bouwcn. 
Voor al deze categorieën is nieuw
houw nodig en in vele gevallen nieuw
bouw met overheidssteun. Ook voor 
deze groepen is het derhalve van be
lang dat de overheid in staat blijft die 
steun te verlenen en daarvoor is weer 
nodig dat de overheid niet met handen 
en voeten gebonden blij ti aan zo'n 
groot aantal woningen als nu het geval 
is. 

Conclusie 
Actuele economische omstandigheden 
zijn er de oorzaak van dat de volks
huisvesting moeilijke jaren te wachten 
staan. Ook de Minister en de Staatsse
cretaris van Volkshuisvesting. Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer zien 
dat. getuige het feit dat zij de Memorie 
van Toelichting bij de begroting voor 
1985 openen met de mededeling dat 
een bezinning op het volkshuis
vestingsbeleid op langere termijn no
dig is. Naar onze mening kan daarom 
nu al geconcludeerd worden dat een 
nationale hervcrdeling van woon
kosten nodig is. De overheid als 
kostendrager zal moeten worden ont
last en de bewoners zullen als kosten-
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drager een belangrijkere rol moeten 
gaan spelen. Omdat voor vele bewo
ners de woonlasten nu al nauwelijks te 
dragen zijn, zullen vcrvolgens de be
woners met de lagere inkomens als 
kostendrager moeten worden ontlast 
en zullen de bewoners met een hogere 
inkomen als kostendrager een belan
grijkere rol moeten gaan spelen. Om 
dat proces te vergemakkelijken. zowel 
voor de bewoners met de hogere als 
die met de lagere inkomens, zal de 
zeggenschap en de verantwoordelijk
heid voor de bewoners via andere vor
men van woningbeheer moeten wor
den vergroot. En dit laatste past pre
cies in het politiek kamcrbrede streven 
naar geëmancipeerde, zeilbewuste en 
eigen verantwoordelijkheid dragende 
burgers. 
Wonen zonder zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor de woonsi
tuatie zal op den duur alleen nog weg
gelegd zijn voor een kleine groep soci
aal achtergeblevenen met een zeer laag 

inkomen en voor een kleine groep met 
zo'n hoog inkomen dat zij zich kunnen 
permiteren van de last van het bcheer 
af te zien en dat door anderen voor hen 
te laten opknappen. 
Hoc die andere beheersvormen er pre
cies uit zullen moeten zien. zal moeten 
athangen van de wensen van de be
trokkenen. Veel ervaring met andere 
beheersvormen en met experimenten 
in het beheer zijn al in het buitenland 
opgedaan: het lijkt dus verstandig de 
ontwikkelingen in het buitenland te 
(blijven) volgen. 
En van de liberalen in het politieke 
krachtenveld mag worden vcrwacht 
dat zij aan dat proces van ollti'Oogding 
niet alleen steun zullen betuigen. ove
rigens zonder de ogen te sluiten voor 
de problemen van hen die in die ont
wikkeling (nog) niet mee kunnen, 
maar er zelfs een krachtige impuls aan 
zullen geven. 
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Het werkgelegenheidsbeleid 1n de 
gemeente Utrecht 

MEVROUW Drs. R.M. TEN 
CATE-DHONT 

Het gemeentelijk beleid is en wordt de 
komende jaren in belangrijke mate be
paald door de gevolgen van een hoog 
niveau van werkloosheid. 
Het antwoord op werkloosheid is na
tuurlijk het scheppen van meer ar
beidsplaatsen. Daarhij zijn de gemeen
telijke mogelijkheden beperkt. want 
het economische beleid is grotendeels 
een zaak van de rijksoverheid. Interna
tionale ontwikkelingen. zoals de ont
wikkeling van de internationale handel 
en de rentestand in de Y.S. doen ook 

hun invloed gelden op onze open Ne
derlandse economie. Deze relativerin
gen ontslaan de gemeentebesturen ech
ter niet van de plicht om een eigen bij
drage te leveren aan de bestrijding van 
de werkloosheid. 
Het gemeentelijk beleid in Utrecht kent 
twee uitgangspunten: enerzijds hemr
dering l'(lfl de 1\'erkge/egmhcid en an
derzijds ::mx mor de langdurig ll'erk~ 

lo;en. De kracht van een gemeente
hestuur in relatie tot het rijksheleid is 
het integrale hestuur dat in directe rela
tic met haar burgers naar oplossingen 
kan zoeken. gericht op de individuele 
mogelijkheden van werkzoekenden en 
bedrijven. Het economisch beleid van 
Je gemeente komt tot stand in samen
hang met het beleid in andere sectoren. 
waarhij zelfs sprake kan zijn van con
currerende en soms conflicterende be
langen met b.v. volkshuisvesting en 
verkeer. 

Na enkele jaren zoekend en tastend be
leid is langzamerhand het idee ont
staan. dat men eigenlijk beter kan gaan 
spreken van city-marketing. In breder 
verhand kan men constateren. dat de 
stad als centrum van economische acti
viteit wordt herontdekt. City-marke
ting kan worden omschreven als het ge-

heel van activiteiten. gericht op de ver
sterking van de stedelijke economie. 
Hierhij gedragen degenen. die vcrant
woordelijk zijn voor het functioneren 
van de stedelijke economie zich als een 
marktpartij waarbij de stad als een pro
duct of stuk dienstvcrlening wordt 
aangeboden aan hen. die hun cconomi
~che activiteiten binnen .. het stadscon
ccrn" willen uitoefenen. 

De Amerikaanse schrijfster Janc Ja
cohs gaat zei fs zo ver. dat zij de stellen 
als belangrijkste dragers van de econo
mische activiteiten in een land ziet. Tc
gen dergelijke achtergronden acht ik 
het vanzelfsprekend om ook toerisme 
en recreatie als een integraal onderdeel 
te hesehouwen van de stedelijke econo
mie. Toerisme en reereatic kunnen er 
veel toe bijdragen. dat het weerstands
vcrmogen van de oudere steden tegen 
achteruitgang wordt vcrgroot. 

In het stedelijk patroon van Utrecht is 
de historische lijn in de economische
geografische ontwikkeling goed te her
kennen. De bedrijvigheid binnen de 
singels en in de 19e eeuwse wijken 
daarom heen is de uitkomst van een 
langdurig stedelijke ontwikkeling. 
waarbij opeenvolgende perioden ver-



schillende eisen hebben gesteld aan 
functies en inrichting van de stad. Een 
van de onderdelen van de bevordering 
van de werkgelegenheid in een stede
lijk kader is dan ook gelegen in de ou
de stadswijken. 

Oude stadswijken 
In de oude stad en in de oude wijken 
voorzagen veel verouderde en vaak 
kleine woningen niet meer in de ruim
tcbehoefte die veel bewoners van hun 
woning vcrlangen. Parallel met deze 
toegenomen ruimteclaim in de sfeer 
van de volkshuisvesting viel de grotere 
ruimteclaim van economische functies 
te signaleren. Bedrijven en winkels 
groeiden .,uit hun jasje'". waardoor de 
annexatiebehoefte van bovenverdiepin
gen. naastgelegen woningen e.d. ten 
behoeve van de bedrijfsvoering toe
nam. Opvallend is ook de enorme 
groei van dienstverlenende bedrijven 
en instellingen op zakelijk. maatschap
pclijk en onderwijsgcbicd. De behoefte 
aan kantoorruimte van dergel ij kc in
stellingen concentreert zich voor een 
belangrijk deel in de oude stad en som
mige oude wijken daaromheen. Wonen 
en werken zijn in de stad. alleen al uit 
een oogpunt van ruimtebcslag. sterk 
concurrerende functies geworden. 

Met dat al is in Utrecht een patroon 
ontstaan. waarbij in het centrum en in 
de oudere stadswijken sprake is van 
een omvangrijke concentratic van func
ties. die een breed scala van economi
sche aktivitciten in een ontwikkelde 
verzorgingsstaat omvatten. De voort
gaande en zichzei r vcrsterkende con
centratic van economische functies in 
het hart van de stad heeft met alle ver
schijnselen van dien overigens het 
woonklimaat nadelig beïnvloed. Vanaf 
de oorlog tot nu. is het aantal inwoners 
in de oude stad gehalveerd (nu ca. 
10.000). 

Het belang van de werkgelegenheid in 
de oude wijken is erg groot. Van de to
tale werkgelegenheid in Utrecht van 
ca. 122.000 arbeidsplaatsen is ruim 
407r geconcentreerd in de oude wijken 
(inclusief de binnenstad en exclusilj" 
Hoog Catharijne). Exclusief de bin
nenstad komt dit cijfer uit op 25%. 

Het gewijzigde woonklimaat in de ou
de stad en de hogere eisen die aan de 
kwaliteit van het wonen worden ge
steld. hebben de omvang en samenstel
ling van de bevolking sterk beïnvloed. 

In de jaren zeventig hebben de ge
noemde processen geleid tot .. stadsver
nieuwing'". Met stadsvernieuwing 
wordt het behoud en herstel van de 

kwaliteit van oude stadswijken beoogd. 
Uit omschrijvingen zoals in de Wet op 
de stads- en dorpsvernieuwing blijkt 
het geïntegreerde karakter van het 
stadsvernieuwingsproces. Economi
sche functies maken onderdeel uit van 
dit proces. Zij zijn immers niet weg te 
denken uit de stadsvernieuwingsgebie
den . .ingebed'" als ze vaak zijn in de 
wijken. Voor een groot aantal functies 
is stadsvernieuwing in ieder geval van 
belang. In een verpauperende wijk kan 
op termijn geen gunstig perspectief 
voor bedrijven worden geboden. An
derzijds kan stadsvernieuwing. met de 
aankondiging van vaak ambitieuze 
plannen en tijdrovende procedures. de 
onzekerheid voor bedrijven in een aan
tal gevallen ook vcrgroten en de in
vesteringshcreidhcid drukken. Er moet 
voor worden gewaakt dat stadsvernieu
wingsplannen eenzijdig worden gericht 
op d.: versterking van de volkshuis
vesting en onnodig de infrastructuur en 
het bedrijfsklimaat schaden. Een stads
vcrnicuwingsbeleid. waarin rekening 
wordt gehouden met de historische 
menging van woon- en werkfuncties. 
met de relaties tussen de gevestigde he
drijven en met gebondenheid van he
drijven aan een gebied. kan voor het 
welvaren van economische functies en 
de werkgelegenheid als maatschappe
lijk belang huitengewon gunstige effec
ten hebben. 

Voor grote ondernemingen en dienst
verlenende instellingen is Utrecht een 
aantrekkelijke vestigingsplaats vanwc
ge zijn ligging en de grootstedelijke 
voordelen als een kwalitatief en kwan
titatief goede arbeids- en afzetmarkt. 
de concentratics van ovcrheids-. onder
wijs en andere verzorgende functies. 
De kleinere bedrijven hebben vaak 
minder belang bij deze specifieke voor
delen. maar ondervinden heel duide
lijk nadelen van het ruimtegebrek en de 
daarmee verband houdende ., hoge,. 
kw,tcn voor nieuwe hedrijfshuis
vcsting. Niet alle bedrijven zijn vol
doende sterk om elders in een huis
vestingssituatie te kunnen expanderen. 

De suggestie van een ongediffercn
tieërde draagkracht van ondernemin
gen en bedrijven is in strijd met de 
werkelijkheid. In 1980 lag b.v. het in
komen van 20% van de zelfstandigen in 
Nederland beneden de bijstandsgrens 
terwijl dat voor de totale bevolking 8% 
bedroeg. Belangrijke problemen laten 
zich niet vertalen in objectieve criteria 
zoals b.v. omzet per straatbreedte, per 
werknemer, per oppervlakte e.d. Een 
helanMriJke conclusie, is dat knelpun
ten, die ~ich bedr!ffimatig voordoen, 
~eer indi1·idueel bepaald zijn. 

Vijf knelpunten 
Onderstaand zal ik een vijftal knelpun
ten opsommen waarmee bedrijven bij 
hun ontwikkeling te maken kunnen 
krijgen. Allereerst komen bedrijven in 
de stadsvernieuwingsgebieden hij uit
breiding al snel in de ruimTelijke pro
Nemen. Hierbij gaat het niet alleen om 
werkelijke bedrijfsexpansie. maar 
eveneens om een toegenomen ruimte
claim voor machines. opslag. voorzie
ningen (sanitair. kantine etc.). In mo
derne hedrijfs- en winkelgebouwen is 
een dergelijke uitbreiding verhoudings
gewijs gemakkelijk en snel te realise
ren. 

In de oude stad echter worden al snel 
uitwegen gezocht in een aanvraag om 
woningonttrekking. samenvoeging van 
panden. volhouwen van binnenterrein
hen e.d. toe te staan. Dit zijn oplossin
gen die vanuit de stedebouw en de 
volkshuisvesting bepaald niet zijn toe 
te juichen. maar die gezien het vcrle
den .:n de financiëlè draagkracht van 
een aantal bedrijven soms zijn te billij
ken. 

Een tweede belangrijk knelpunt. dat 
vcrhand houdt met de aard van de be
bouwing. is de \'crkeenprohlemarie/.:.. 
Het particuliere autobezit is in de afge
lopen decennia enorm gegroeid en de 
bevolking in de randgcmcenten is en 
blijft voor wat betreft werk. winkclhe
zock. scholen en uitgaansleven voor 
een groot deel gericht op de stad 
Utrecht. Voor genoemde bestemmin
gen. die voor een groot deel zijn ge
concentreerd in de oude stad en de ou
de wijken. wordt frequent gebruik ge
maakt van de eigen auto. hoewel ons 
streven er met name op is gericht om 
het woon/werkvcrkeer te verminderen. 
Aangezien de totale hocveelheid ruimte 
voor verkeersdodeinden ook voor de 
toekomst duidelijk is begrensd. is de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
bestemmingen in de stadsvernicu
wingsgehieden van langdurige aard. 

Het goederentransport is soms volumi
neuzer van aard geworden (b.v. contai
nervervoer). hetgeen de ligging van 
sommige bedrijven huiten de ontslui
tingswegen van de binnenstad nog pro
blematischer maakt. Gegeven de zeer 
beperkte uirhreidingsmogelijkheden 
van de parkeerruimte is voor de econo
mische functies de kort-parkeeraccom
modatie één van de he langrijkste mo
gelijke oplossingen van de totale ver
kcersproblematiek. 

Een derde knelpunt vormen de tijdro
\'ende procedures. Onzekerheid is voor 
welk bedrijf dan ook het ergste wat er 
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bestaat. Wij streven dan ook naar be
korting van procedures, voor zo ver de 
gemeente daarop invloed heeft. De wet 
Arob is in dat verband niet een vooruit
gang te noemen. Ik wil hier vcrder 
volstaan met de constatering, dat het 
voor ondernemers van groot belang is 
om bij formele procedures in bestem
mingsplannen, bouwvergunningen, 
aanvragen om woononttrekking e.d. zo 
spoedig mogelijk duidelijkheid te bie
den. Eén van de belangrijkste hoekste
nen in de bedrijfsstrategie is de zeker
heid over toekomstige ontwikkelingen. 
Door een sober en doelmatig beleid en 
door ondernemers en adviserende in
stanties in een vroeg stadium van plan
ontwikkeling te consulteren, kan oruw
digc onzekerheid worden weggeno
men. Toch duurt het voor de onderne
mer nog wel eens te lang. 

De kH·alireir \WI her IIIWWgcmenr van 
de onderneming zelf vormt soms een 
vierde zeer belangrijk knelpunt. Wij 
leven in een economisch stelseL waar
van de ondernemingsgewijze productie 
de grondslag vormt. De visie van de 
ondernemer en de kwaliteit van het on
dernemen als zodanig. zijn bepalende 
factoren voor de toekomst van econo
mische functies. 
Niet zelden worden knelpunten door 
ondernemers pas gesignaleerd in een te 
laat stadium, terwijl men het veel eer
der had kunnen weten. Wat dat betreft 
kan het bedrijfsleven veel leren van de 
actien: huurt- en wijkcomitees! 

Het ,·iifile algemene knelpunt is. dat 
evenals hij de gezinshestedingen het 
geval is, ook de bedrijven worden ge
confronteerd met een aanzienlijke .1'/ij
ging \'1111 \'11.1'/e lasren. die niet door ho
gerL' inkomsten wnrdcn gecmnpcn
seerd. De gemeente dient dan onk een 
terughoudend beleid te voeren t.a.v. 
haar eigen taricfsvcrhngingcn zoals de 
onroen:nd goedbelasting en ckctrici
teit. In dat kader heeft de gemeente 
UtrcL·ht de clectriciteitstaricven vom 
19R5 verlaagd met -1. 'X . 

SpeL·itïek voor de detailhandel is de 
complicerende factor. dat het bestaand 
branchc-patroon nog is afgestemd op 
dt: bevolkingssamenstelling en het con
sumentengedrag van een aantal jaren 
g.:leden. Opvallend in de hezuini
gingsperiocle is het vasthouden van de 
bevolking aan de zgn. gemaksartikc
lcn. die ook status verschafkn. Bij een 
onderzoek bleek bij de ondervraagden. 
de meest in aanmerking komende he
J.Uinigingsmethode (meer dan 60%) 
het kopen in goedkope winkels te zijn. 

In de distributieve prognoses in de Ie-

vensmiddelenhandel worden twee 
hoolèllijnen aangeduid. te weten de ont
wikkeling naar discountzaken met zeer 
lage prijzen en de ontwikkeling van 
zgn .. ,service winkels", die kwaliteit 
koppelen aan dienstverlening. Ook het 
koopgeelrag van etnische minderheden 
die bij voorkeur op de markt kopen. 
heeft directe gevolgen voor de detail
handel. 

De ontwikkeling van kantoren 
Utrecht is door zijn centrale ligging 
zeer aantrekkelijk voor de vestiging 
van kantoren. Een kantoor zou ik wil
len definiëren als een organisatorische 
eenheid: een vestiging. waarvan de 
vloeroppervlakte geheel of grotendeels 
gebruikt wordt voor activiteit van he
stuur. dienstverlening of administratie. 

In de huidige post- industriële- (of in
formatie) samenleving zal de werkgele
genheid steeds meer gehuisvest zijn in 
kantoorpanden. 
In Utrecht zijn relatief veel hontèlkan
toren gevestigd van niet industriëk on
dernemingen. Om deze reden wordt 
Utrecht ook wel gekenmerkt als nicr
indusrrieelrnwwgemenrccnrrum op na
Tionaal ni \'eau. 

De ini(Jrmatic- en automatiseringssec
tor neemt in Utrecht sterk toe. Om de 
kantorenmarkt goed te laten functione
ren. is het noodzakelijk. dat een zekere 
.. reserve"' aanwezig is. Wanneer im

mers enige adeljltate leegstand niet 
meer als .. smeermiddel"" aanwezig is. 
zal de doorstroming stagneren. Gezien 
het belang van kantoren voor het eco
nomisch functioneren van de stad, is 
een minimale frictie-leegstand noodza
kelijk. Wij gaan in Utrecht uit van mi
nimaal 1, 'X . De laatste jaren is de 
leegstand van kantoorruimte in de ge
meente Utrecht daaronder gebleven. 

Een tendens. die zich Leer nadrukkelijk 
aftekent. is dat kantoorvestigingen hij 
uitbreiding streven naar een eigen iden
titeit. Het gemeentehestuur van 
Utrecht streeft er naar een aantal loca
tics bestemmingsplanmatig gereed te 
hebben. maar toch in goed overleg met 
beleggers en belanghebbenden een ze
kere fasering aan te brengen. Dit kan 
door hijvoorbeeld pas tot uitgifte van 
grond over te gaan. als de gebruiker 
van het gebouw hekend is. Bovendien 
probeert de gemeente door begeleiding 
vanuit het ambtelijk apparaat zo snel 
mogelijk het bedrijf door de procedu
res heen te loodsen. Desondanks tre
den nog wel fricties op, omdat de 
markt vaak eerder potentiële goede lo
caties .. ontdekt"' voor deze bestem
mingsplanmatig zijn voorbereid. 

Een belangrijke factor voor vestiging 
van grote kantoren is de verkeersafwik
kcling. De volgende tabel spreekt voor 
zichzelf: 

In- en uitgaande penelel van de ge
meente Utrecht. 

1971 1977 1983 

I nkomcnde 
penelel 23.3R2 45.140 57.630 
Uitgaande 
pendel 10.518 15.840 14.910 

Saldo pendel 12.844 29.300 42.720 

Het vraagstuk van de afstemming van 
vraag en aanbod geldt behalve voor de 
kantoren ook voor indusrriëlc \'esrigin
gen. Aangezien wij echter beschikken 
over een aantal goede industrieterrei
nen, doen zich daar geen problemen 
voor. Wel vcrvaagt het onderscheid in
dustriële/kantoorvestigingcn. vooral 
bij informatie/ automariscringsvcsti
gingen. 

Ook de grondpri;s bij vestiging van 
kantoren en van industrie is een be
langrijke factor. Uitgaande van demo
torfunctic van de randstad zouden dan 
ook bij suhsidiercgelingen van het Rijk 
voor de overige regio's nadrukkelijk 
vraagtekens gezet moeten worden. 

Werkloosheidsbestrijding 
Een positieve benadering van het ge
meentebestuur en een positief imago 
van de stad zijn voorwaarden voor een 
gunstige ontwikkeling van de werkge
legenheid op lange termijn. Sinds kort· 
is de werkloosheid in de stad Utrecht 
gcstegen tot hoven het nationale ge
middelde. Dit hangt samen met de 
groeiende jeugdwerkloosheid. School
vcrlaters van de vele onderwijsinstel
lingen in Utrecht blijven hier veelal 
wonen zolang ze elders geen haan heb
hen gevonden. 

Het hekiel van het gemeentehestuur is 
vcrder gericht op de zorg voor de lang
durig werklozen dan wel het voorko
men van het langdurig werkloos zijn. 
Dit kkmt nog des te meer. als wc kij
ken naar de omvang van het cliënten
hestand van de Sociale Dienst en naar 
de aantallen uitkeringsgerechtigden op 
\'llCt van de A.A.W. en de W.A.O .. als
mede naar de groei daarvan. 



Werkloosheid per ultimo december 1981-1983 en ultimo april 1984. gemeente 
Utrecht. rayon Utrecht, provincie Utrecht en Nederland. absoluut en in % afhan
kelijke beroepsbevolking. 

dec. 1981 dcc. 1982 dcc. 1983 apr. 1984 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 
abb 

gcm. Utrecht 8.678'' 10.6 11.944'' 
rayon Utrecht 10.832 9.1 15.389 
prov. Utrecht 21.946 8.0 31.062 
Nederland 473.620 11. I 644.191 

Opm.: per januari 1985 worden. in te
genstelling tot de jaren daarvoor. alle 
personen opgenomen. die een baan 
zoeken voor meer dan 20 uur per weck 
(eerst lag die grens bij 25 uur). en 
voorts iedereen, die - al dan niet tijdc
lijk - onbemiddelbaar is. 

abb abb abb 

13.9 20.097 21.3 20.367 21.5 
12.3 25.975 18.7 26.139 19.0 
10.8 47.796 15.5 47.246 15.3 
14.7 855.601 18.3 814.513 17.4 

'' Berekeningen Bureau Economische 
Zaken. 
Bron: Gewestelijk Arbeidsbureau 
Utrecht. 

Cliëntenbestand Gemeentelijke Sociale dienst per ultimo december 1978-1983. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

omvang bevolking 236.062 237.064 236.228 234.575 231.769 230.414 

A.B.W. 7.150 6.909 7.030 6.739 6.769 6.644 

R.W.W. 1.744 2.109 2.323 3.347 5.180 7.941 

W.W.V 1.618 1.654 1.972 3.614 4.906 4.572 

B.K.R. 70 79 89 68 89 ± 120 

W.S.W. I. 060 1.04 7 1.091 1.043 1.023 ± 1.010 

11.642 11.798 12.505 14.811 17.967 20.287 

percentage van de 
bevolking 4.93% 4.98% 5.29% 6.31% 7.75% 8.8% 

Opm.: Met inbegrip van een 80-tal andere rijksgroepsregelingen (gerepatrieerden 
27, 1983; oor logsslachtoffcrs 27. 1983; zei fstandigcn 27. 1983). 
Bron: Gemeentelijke Sociale Dienst. 

Aantal uitkeringsgerechtigden op voet van de AAW en/of de WAO in Nederland, 
provincie Utrecht en in de gcmeenten Utrecht, Amsterdam. Den Haag en Rotter-
dam per ultimo december van JIJ77 tot en met !983 

Totaal aantal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Nederland 456.723 547.430 580.366 615.880 635.904 651.846 660.176 

Provincie 28.073 34.894 37.037 39.347 40.631 41.739 41.849 

Utrecht 9. 980 12.517 13.043 13.616 13.716 13.927 13.526 

Amsterdam 34.022 40.959 43.006 44.899 45.683 45.772 44.777 

Den Haag 16.336 20.143 20.512 20.921 20.896 20.391 19.942 

Rotterdam 21.263 24.242 25.143 26.861 26.331 26.261 26.003 

Bron: Gemeenschappelijke Medische Dienst, regionale gegevens A.A.W. en/of 
W.A.O. uitkcringsgenictcnden 1977, 1978. 1979. 1980. 1981, 1982 en 1983. 

Het arbeidsmarktbeleid 
In het kader van een arbeidsmarktbe
leid zal allereerst zo optimaal mogelijk 
gebruik gemaakt moeten worden van 

de mogelijkheden die het Rijk biedt 
voor het werken met bchoud van uitke
ring en terugploegregelingen. Onze 
voorkeur gaat sterk uit naar terugploeg-

regelingen waarbij werknemers tegen 
CAO-lonen in dienst worden geno
men. Immers emotioneel is iemand. 
die werkt met behoud van uitkering 
nog altijd een uitkeringsgerechtigde en 
bovendien is er altijd het clement van 
concurrentievervalsing in de loonsfeer. 
De werknemers achten doorkruising 
van het CAO-loon niet juist en de 
werkgevers vrezen vooral verstoring 
van het maehtmechanisme. 

Het accent in Utrecht ligt op een aantal 
zaken. Allereerst een laag drempelige 
startersbegeleiding. gericht op steun 
aan mensen die met initiatieven komen 
en die een eigen bedrijf willen oprich
ten. Dit ontwikkelt zich voorspoedig 
vooral ook omdat een Stichting, die 
daarvoor is opgericht, ook voordat 
men gcstart is in voorkomende geval
len neen durft te zeggen tegen minder 
kansrijke initiatieven. Sinds eind 1984 
is een zeer goede samenwerking met 
de Kamer van Koophandel tot stand 
gekomen. ten behoeve van het realise
ren van voorstellen van Staatssecreta
ris Van Zeil die zeker positieve waar
dering verdienen. 

Het tweede accent ligt bij het stimule
ren van stagep/annen. De afstand 
onderwijs-arbeidsmarkt is te groot. 
Het deelnemen aan stages blijkt als een 
opstapje naar de reguliere arbeid goed 
te functioneren. Dit blijkt ook doordat 
velen tijdens een stageperiode een 
baan vinden. 

In meer algemene zin is het werkgele
genheidsbeleid gericht op de verbete
ring van de kansen van de jongeren op 
de arbeidsmarkt. Dit kan geschieden 
via de volgende wegen: 
I. Stimulering en intensivering van de 
contacten tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven. 
2. Bundeling van de wervings- en 
voorlichtingsactiviteiten van de ge
meentelijke, en zo mogelijk andere. 
onderwijsinstellingen. met name die 
voor beroepsonderwijs. 
3. Stimulering van de gebruikmaking 
van scholenvoorzieningen door jeugdi
ge werklozen, en acties (o.m. overleg) 
die leiden tot uitbreiding van scho
lingsmogelijkheden. 
4. Het onder de aandacht van het be
drijfsleven brengen van de uitkomsten 
van het onderzoek naar de kwalitatieve 
discrepanties op de arbeidsmarkt. en 
naar aanleiding daarvan trachten in ge
zamenlijk overleg tot acties in deze te 
komen. 
5. Het opzetten van sollicitatiecursus
sen in het kader van het club- en buur
thuiswerk. 
6. Extra aandacht voor de problema-
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lick van het onderwijs aan huitenland
se jongeren. 
7. Het scheppen van arbeidsplaatsen 
met bchoud van uitkering. in eerste 
aanleg bij diverse gemeentelijke 
diensten. met het doel gelegenheid tot 
arbeidsgewenning en -ervaring te ge
ven. 
8. Het scheppen van de mogelijkheid 
tot het doen van vrijwilligerswerk met 
bchoud van uitkering. met hetzelfde 
oogmerk als onder 6. 
9. Het bevorderen van tijdelijk werk. 
gekoppeld aan scholing. 

Ook wordt veel aandacht gegeven aan 
de zgn. ar/Jeidsprojcclcn van mensen. 
die willen komen tot zgn. collectieve 
bedrijfjes. zoals h. v. kledinghersteL 
Een probleem daarhij is dat tot nu toe 
h. v. startsubsidies door het Rijk alleen 
gegeven worden aan hestaande bedrij
ven met een rechtsvorm zoals N. V .. 
8. V.·, enz. De samenwerking tussen 
de gemeente en het gewestelijk ar
beidsbureau is in vcrhand met het bo
venstaande van huitengewoon belang. 
Het arbeidsbureau is een gedeconcen
trccrdc rijksdienst en zou eigenlijk 
minder gebonden moeten zijn aan 
rijksgocdkcuring op centraal niveau 
om in te kunnen spelen op Jokale initia
tieven. Een project is vaak slechts 
haalhaar als er gebruik gemaakt kan 
worden van diverse suhsidicstromen. 
Elke subsidie kent echter zijn eigen 

randvoorwaarden. Bij elke nieuwe 
maatschappelijk ontwikkeling is zel
den voldaan aan alle randvoorwaar
den. Veelmeer souplesse van het Rijk 
is noodzakelijk. als de Rijksoverheid 
niet wil komen tot veel meer decentra
lisatie van bevoegdheden met eventu
eel toetsing achteraf. 

De ontwikkeling van de maatschappij 
gaat altijd sneller dan het beleid van 
welke overheid dan ook. Een hekend 
voorbeeld zijn de EAJ-projecten. Deze 
projecten konden rekenen op (meestal 
ruime) subsidie van het Rijk voor 4 
jaar. Nu worden deze projecten echter 
gcstopt en vcrvangen door andere re
gelingen. Alhoewel het juist is. dat de
ze projecten niet altijd hebben geleid 
tot reguliere arbeidsplaatsen. was een 
overgangsregeling op z'n plaats ge
weest. omdat er juist van de ervaring 
met deze projecten zoveel geleerd is en 
men nu een aantal van deze mensen 
weer volledig terugwerpt in een uitke
ringssituatie. 

Slotopmerkingen 
Tot slot ga ik nog kort in op het in het 
begin genoemde city-markctingsplan. 
Het is bekend. dat Utrecht te weinig 
ho/claccommodmie heeft. Het ge
meentebestuur tracht daar binnen haar 
vcrmogen iets aan te doen en dat lijkt 
te lukken. Vooral in vcrband met het 
funktioneren van de Jaarbeurs is dat 
van groot belang. Daarnaast moet ook 

meer aandacht worden besteed aan dl: 
horeca. het toerisme en de recreatie. 
Afgezien van het feit. dat er in die sec
tor veel arbeidsplaatsen zijn. heeft de
ze sector nog een andere positieve 
kant. 
Het is goed. dat eL:n stad IL:eft via for
mele L:n informele ontmoetingsplaat
sen zoals waar werk. ontspanning en 
vreugde een plaats kunnen vinden. Im
mers. in deze moeilijke tijden is ple
zier maken van essentieel belang. al 
was het maar om te voorkomen dat 
mensen in een stress-situatie geraken 
door de individualisering van de maat
schappij. Vaak wordt horeca uitslui
tend uit de gezichtshock van ruimtclij
J..e ordening en openhare orde (over
Jast) gezien: gelukkig wordt de sociale 
en economische functie langzamer
hand meer onderkend. 

In algemene zin wil ik de volgende 
slotopmerking plaatsen. Het scheppen 
en bchouden van arbeidsplaatsen is 
maatschappelijk gezien van het aller
grootste belang. Wc staan met zijn al
len voor de enorme opgave onze maat
schappij leefbaar te houden. Voor elk 
individu. Vanuit liberale uitgangspun
ten wals de bevordering van de eigen 
verantwoordelijkheid en van de sociale 
gerechtigheid is de uitdaging van dit 
moment hoc bedrijfsleven en overheid 
elkaar kunnen vinden in een com.truc
ticvc onderlinge samenwerking. 

Naar een adequaat binnenlands bestuur? 

Drs. B. VAN DER VELDEN 

I. Inleiding 
De bestuurlijke organisatie is geen on
derwerp dat de warme belangstelling 
geniet van een breed kiezersvolk. In li
berale kring evenwel heeft er steeds 
ruime aandacht bestaan voor vraag
stukken die samenhangen met de 

grondslagen van ons staatsbestel (par
kmentaire democratie) en de inrich
ting van ons binnenlands bestuur. 
Het concept van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat zoals wij dat in Neder
land kennen stamt van liberale huize. 
In de moderne tijd raakt dit concept 
onder invloed van diverse processen 
van maatschappelijke schaalvergroting 
gebutst en gebeukt. 
De inrichting van de bestuurlijke orga
nisatie van de Nederlandse Staat is in 
de jaren '60 op drift geraakt. Dit geldt 
in het bijzonder ook de vormgeving 
van het binnenlands bestuur. De vraag 
hoc dit bestuur beter kon worden toe
gesneden op de maatschappelijke ont
wikkelingen en de nieuwe eisen die aan 
de overheid worden gesteld pakte uit in 
een ware lijdensweg. Na 44 gewesten 
en 26 provincies lijken wc nu weer bij 
het nulpunt teruggekeerd. Een werke
lijke visie hoe het nu wél moet ont
breekt. Ook bij de liberalen. Wel is ons 
duidelijk dat de invloed van de over-

hcid en met name die van de centrale 
overheid moet worden teruggedrongen. 
Niet voor niets hebben privatisering. 
deregulering en decentralisatie ons al
ler aandacht. Maar om nu te zeggen er 
bestaat een heldere liberale visie ten 
aanzien van de vraag hoc ons binnen
lands bestuur zou moeten worden inge
richt. neen. dat lijkt te veel gevraagd' 
Ook deze bijdrage heeft niet die preten
tie. Wel worden een aantal gedachten
lijnen geboden die wellicht vruchthaar 
zijn voor de verdere discussie. 

2. De aanleiding 
Met name na de tweede wereldoorlog 
wordt de organisatie van het binnen
lands bestuur geconfronteerd met een 
tweetal fundamentcel vcrschillende 
vormen van maatschappelijke schaal
vergroting die om een aanpassing van 
de organisatie vraagt. Er is sprake van 
functionele en van geografische schaal
vergroting. 
Functionele schaalvergroting bevat op 



zich weer twee aspecten. Enerzijds 
vcreist de technisch-economische ont
wikkeling dat veel voorzieningen die 
gcmcenten voor hun burgers vcrzorgen 
uit een oogpunt van efficiency op een 
grotere schaal moeten worden georga
niseerd c.q. een groter bevolkings
draagvlak vcreisen dan veel gcmeenten 
te bicden hebben. Tc denken valt aan 
nutsvoorzieningen. medische voorzie
ningen. culturele voorzieningen etc. 
Anderzijds impliceert de veel intensere 
bemoeienis van de moderne overheid 
dan in de tijd van Thorbccke een des
kundigheid van het overheidsapparaat 
die onbetaalbaar is voor kleine en zeer 
kleine gemeenten. Ook hiervoor is een 
groter bcvolkingsdraagvlak vereist. 
Privatisering en deregulering bicden 
op dit punt slechts marginale oplossin
gen. 
Geografische schaalvergroting bevat 
op zich ook weer twee aspecten. Aller
eerst is er dankzij onze heil i ge koe een 
enorme mobil itcitstoename. Het auto
mobiel maakt het nu velen mogelijk in 
een andere gemeente te wonen dan 
waar de werkplaats is. Ook voor veel 
voorzieningen is men niet meer aange
wczen op de eigen woonplaats. De lo
cale gcmeenschap is in belangrijke ma
te geëxplodeerd. In planologische ter
men is sprake van (swds)gell'estl'or
ming. 
Daarnaast is er sprake van agglomem
ticmnning. Onze vier grote steden 
maar ook veel middelgrote steden heb
ben dankzij de bevolkingsgroei en de 
groei van de economie een zodanig 
sterke ontwikkeling doorgemaakt dat 
het gemeentelijk territoir grotendeels is 
benut. De groei werd overgenomen 
door de omringende (rand)gemecnten 
die al een groei-impuls hadden gekre
gen door de hiervoor aangeduide mobi
I itcitstoenamc. 
De overheid heeft deze twee processen 
nog een bijzonder accent gegeven door 
de creatie van zogenaamde groeiker
nen. 
( Stads)gewestvorming en agglomera
tievorming maken gcmcenten afhanke
lijk van elkaar: vooral in de grotere 
agglomeraties vraagt deze afhankelijk
heid om speciale bestuurlijke voorzie
ningen. 

3. De lijdensweg van de bestuurlijke 
reorganisatie 
In de jaren zestig komt men tot het be
sef dat de instrumenten .. wijziging van 
de gemeentelijke indeling" en ,.de Wet 
gcmeenschappelijke regelingen" on
voldoende soelaas bicden voor de in 
paragraaf 2 beschreven ontwikkelin
gen. Dit besef mondt uit in een 
ontwerp-gewestwet van de toenmalige 
bewindslieden Beernink en Van Veen 

(1971). Zij introduceren een vierde 
bestuurslaag tussen gemcenten en pro
vincies. Nederland zou worden opge
deeld in 44 gewesten. Voor de gebie
den Rijnmond en groot-Amsterdam 
zouden aparte wetsontwerpen worden 
ingediend. Intussen kwamen in veel 
delen van het land zogenaamde pré
gewesten van de grond (die ten dele in 
afgezwakte vorm nog bestaan zoals bij
voorbeeld het gewest Den Haag). In de 
zeventiger jaren blijkt dit toch teveel 
van het goede: lange bestuurslijnen en 
veel te kostbaar. De Gaay Fortman 
komt dan in 1975 met het voorstel Ne
derland op te delen in 26 provincies 
(later 24). Er zou sprake zijn van 
provincies-nieuwe-stijl: .. doe-provin
cies" met zowel taken van het Rijk als 
de gemeenten. Wiegel vcrmindert het 
aantal nieuwe provincies tot 17 en Riet
kerk tenslotte tot 12. Rietkerk schrapt 
ook de nieuwe stijl wanneer in 1983 het 
ontwerp van de Wet Reorganisatie Bin
nenlands Bestuur (RBB) wordt inge
trokken. Intussen zijn ook Twente en 
de agglomeratie Eindhoven een illusie 
armer geworden. 
Het Rotterdamse stadsgewest kent zijn 
eigen geschcidcnis op dit terrein. Die 
geschiedenis hegint al in 1929. Oor
zaak van die vroege start is de expansie 
van de haven. In 19 31 is er het eerste 
voorstel voor een Havengcwcst; tot 
hesluitvorming kwam het évcnwcl niet. 
Na de oorlog neemt men weer zijn toe
vlucht tot annexatie van grondgebied 
voor de ontwikkeling van de Rotter
damse haven. De wisselwerking met 
de omringende gemcenten wordt er al
leen maar sterker door zodat de discus
sie over een regionaal hestuur toch 
weer op gang komt. Deze discussie 
leidt uiteindelijk in 1964 tot de wet 
openhaar lichaam Rijnmond. Rijn
mond heeti zich sinds die tijd ontwik
keld in de richting van een modern - in 
de zin van actief initiërend. stimule
rend en coördinerend - bestuursorgaan 
op het (semi)provinciale bestuursni
veau. Op het terrein van de Ruimtelijke 
Ordening en op dat van het Milieu 
heeti Rijnmond ook daadwerkelijk de 
provinciale bevoegdheden. Via enige 
omwegen mondt deze ontwikkeling 
dan ook uit in het ontwerp van Wet 
~rlitsing provincie Zuid-Holland (Wie
gel. 1981). Hoewel aanvankelijk een 
warm pleitbezorger van deze wet trekt 
Rietkerk de wet in 1984 voorname
lijk('?) om financiele redenen weer in. 
Hij vindt daarbij overigens een ruime 
meerderheid van de Tweede Kamer op 
z'n weg. 

Wel denkt de minister aan de instelling 
van een provincie Flevoland. een in de 
Tweede Kamer overigens nog geen ge
maakte zaak. 

4. De huidige situatie 
Om toch zo goed mogelijk rekening te 
houden met de in paragraaf 2 beschre
ven maatschappelijke veranderingen is 
er een voortdurend proces van gemeen
telijke herindeling. Streeksgewijs wor
den de kleinste gcmcenten samenge
voegd of ondergebracht bij een grotere 
buur. Het streven is erop gericht ge
meenten met tcnminsll: 10.000 inwo
ners te vormen. Dit proces van ge
meentelijke schaalvergroting is al ver 
gevorderd doch nog niet voltooid. 
Vcrder is de Wet gemeenschappelijke 
regelingen aangepast. Beoogd wordt de 
gemeentelijke samenwerking daarmee 
heter te structureren en de banden tus
~cn de samenwerkende gemeenten ster
ker aan te halen. Belangrijk clement 
hierin is dat Gedeputeerde Staten LOge
naamde samenwerkingsgcbicdcn die
nen aan te wijzen. Minister Rietkerk 
meent dat met deze wet ook de agglo
mcraticprohlematick kan worden opge
lost. 
Dit streven naar samenwcrkingsgcbic
dcn is mijns inziens tot mislukken ge
doemd: voor de agglomeratieproble
matiek biedt het zeker geen oplossing. 

Ten eerste zal een gemeente voor hij
voorbeeld nutsvoorzieningen om rede
nen van efficiency een geheel andere 
samenwerking willen kiezen dan bij
voorbeeld voor voorzieningen voor de 
openlucht-recreatie. 
Ten tweede zal een gemeente voor be
paalde voorzieningen op een veel gro
tere schaal willenlinoeten samenwer
ken dan voor andere: een woningmarkt 
vergt een ander vcrhand dan een mu
ziekschool. Gedeputeerde Staten mag 
uitzondcringen toestaan: het hekende 
~prcckwoord zal hier evenwel niet van 
toepassing kunnen zijn al was het al
leen maar omdat zeer veel geïnvesteerd 
is in hestaande verbanden. De gedach
te dat de Wet gemeenschappelijke rege
lingen voor de oplossing van agglome
ratieproblemen hier van dienst zou 
kunnen zijn lijkt mij een illusie. Daar
voor zijn de samenhangen te complex 
maar bovenal is zo'n samenwerking ge
doemd te mislukken door de tegen
gcstelde belangen van de betrokken ge
meenten. Dit geldt in het bijzonder de 
centrumgemeenten versus de overige 
gemeenten. 
De herziening van de Wet gcmeen
schappelijke regelingen is het zoveelste 
onrijpe plan waarmee ons binnenlands 
bestuursbestel wordt geconfronteerd. 
Onrijp was ook de even opflikkerende 
gedachte van .. provincie-vrije" grote 
steden. Onlogisch ook. omdat veel 
problemen nu juist samenhangen met 
de uitstraling van de grote stad op zijn 
omgeving. Wel wordt er nu bezien hoe 
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de grote steden wat meer beleidsvrij
heid passend bij hun bestuurskracht 
kan worden gegeven. 

Voor de agglomeratieproblematiek zijn 
er in feite op rijksniveau geen adequate 
voorstellen. Met name de Amsterdam
sc en de Rotterdamse agglomeratie
problematiek vragen najaren van expe
rimenten om een bestuurlijk antwoord. 
In het Rotterdamse heeft Rijnmond 
zich ontwikkeld. doch Rietkerk heeft 
bij de intrekking van de splitsingswet 
(van Zuid-Holland) gesteld dat hij voor 
Rijnmond geen plaats meer ziet ..... 
Daarnaast is men in Rotterdam begon
nen met de invoering van een deelgc
mcentcbestel: hieraan wordt momen
tcel geen verdere uitbreiding gegeven. 
Voor het Amsterdamse zijn op het 
rijksnivcau geen nocmenswaardige 
ontwikkelingen te melden. Wel leven 
er in Amsterdam zelf gedachten om te 
komen tot een stadsprovincie. die de 
Amsterdamse agglomeratie zou moe
ten omvatten. 
Het zal verder ook wel geen toeval zijn 
dat in Amsterdam opnieuw vcrgaand 
wordt geëxperimenteerd met deelge
meenten. Daarmee toch weer een vier
de bestuurslaag in huis halende. 

5. Condities voor decentralisatie 
Van Aartsen heeft in het december
nummer 1984 van dit tijdschrift een 
lans gebroken voor een krachtiger aan
pak van de reorganisatie van de Rijks
dienst. Belangrijke voorwaarde voor 
een gcslaagde reorganisatie is een be
hoorlijke afslanking van dit apparaat. 
Dit kan door zaken op te heffen of te 
vcreenvoudigen (deregulering) of door 
taken af te stoten: naar het bedrijfsle
ven (privatisering) of naar de lagere 
overheden ( dccentral isatie). 
Wil dit laatste vruchtbaar kunnen 
plaatsvinden dan zullen die lagere 
overheden aan bepaalde condities moe
ten voldoen. 

Op het gemeentelijke niveau is het pro
bleem. zeker in het licht van een de
centralisatie van rijkstaken. vooral 
gelegen in de bestuurskracht van de 
kleinere gemeenten. In dit verband 
dient nadrukkelijk de vraag te worden 
gesteld of de grens van 10.000 inwoners 
in de toekomst is te handhaven. Dog
matisme is op dit punt evenwel uit den 
boze. 
Veel voor decentralisatie in aanmer
king komende taken en verantwoorde
lijkheden van het Rijk kunnen niet di
rect worden overgedragen aan de ge
meenten. Voor de provincies ligt hier 
een werkterrein. 
De provincies zullen daarvoor wel de 
nodige condities moeten bieden. Hun 

aanpak zal moderner moeten worden: 
geen afwachtende overheid die regels 
stelt en controleert. maar één die ini
tiatieven neemt wanneer de maatschap
pelijke situatie daarom vraagt. Zeker. 
de provincies zijn dit pad al ingeslagen. 
maar het verleden heeft bepaald nog 
niet afgedaan. 
Daarnaast zal er een meer heldere rela
tic moeten bestaan tussen bestuur en 
bestuurden. Onze provincies zijn de er
fenis van een rijke historie. maar zij 
zijn niet steeds de optimale entiteit om 
een modern bestuur op te enten. 
Zuid-Holland valt met bijna een kwart 
van de Nederlandse bevolking en twee 
van de vier grote stedelijke agglomera
ties in ieder geval uit de toon. 
Ook niet alle provinciegrenzen lijken 
even helder getrokken. 

6. Naar een volwaardig provinciaal 
bestuursniveau 
Als reactie op de voor-Napoleontische 
tijd wordt bij de vorming van het Ko
ninkrijk in 1815 de macht van de soeve
reine provincies zwaar gekort. 
Zij krijgen een voornamelijk toezicht
houdende en goedkeurende taak. Tot in 
de moderne tijd zijn de provincies deze 
klap niet te boven gekomen. De begro
ting van Zuid-Holland. qua inwonertal 
de grootste provincie in het land. is niet 
groter dan die van een middelgrote ge
meente. 
Kortom er is hier een bestuursniveau. 
dat wel volledig democratisch is uitge
rust maar dat niet volop wordt benut. 
Alle reden om eerst te bezien of dit ni
veau kan worden aangepast aan de ei
sen van de tijd zonder te vcrvallen in 
onhaalbare radicale veranderingen. zo
als destijds door de Gaay Fortman zijn 
voorgesteld. 
De taken van de huidige provincies zijn 
nog beperkt. 
Op een tweetal terreinen zijn er even
wel mogelijkheden om tot een meer 
volwaardig takenpakket te komen. 
Enerzijds zijn dat de te decentraliseren 
rijkstaken. Het gaat hier om taakvelden 
waarbij op rijksniveau kan worden 
volstaan met het bepalen van globale 
beleidslijnen maar die wel een provin
ciale c.q. regionale specificatic behoe
ven. Ruimtelijke Ordening en Milieu
bcheer zijn taakvelden waar deze bena
dering van meet af aan is toegepast. 
Ook bij andere beleidsvelden kan dit 
principe tot gelding komen. Gedacht 
kan bijvoorbeeld worden aan de Volks
huisvesting. Er is momenteel ook spra
ke van een proefproject decentralisatie 
Volkshuisvesting. Rijnmond is daarbij 
de enige .. proefprovincic" 1 Overigens 
ligt het in de bedoeling een aantal taken 
direct .. door te decentraliseren" naar 
de gemeenten. 

Anderzijds ligt het in de rede de pro
vincies een meer sturende taak te geven 
waar het gaat om de intergemeentelijke 
samenwerking. Daarbij dient zeker 
niet het oogmerk te zijn alle samenwer
king te dwingen in een dwangbuis van 
bepaalde samenwcrkingsgcbicdcn. De 
rol van de provincie zou mijns inziens 
veeleer gericht moeten zijn op het zo 
effectief en efficient mogelijk organise
ren van die taken die de gemcenten niet 
meer alleen af kunnen. 
Wanneer incidentcel om redenen van 
doelmatigheid een provincie zelf een 
taak ter hand zou moeten nemen dient 
ook dat niet bij voorbaat uit een 
misplaatst principe te worden afgewe
zen. Burgers en bedrijfsleven hebben 
immers geen boodschap aan mooie 
theoretische constructies. Zij vcrwach
ten concrete tegenprestaties van de 
overheid voor de zuur betaalde be
lastinggelden. 
Dit alles zou inhouden dat de provin
cies met name t.b.v. het functioneren 
van de grotere agglomeraties meer ini
tiaticven zouden moeten ontplooien. 

Wil een en ander in het Westen van het 
land met succes kunnen worden toege
past dan zal toch iets moeten worden 
gedaan aan de bestuurlijke indeling op 
provinciaal niveau. Dit geldt in ieder 
geval voor Zuid-Holland. Splitsing van 
de provincie in twee gelijke delen lijkt 
nu van de baan. Veel van de bovenaan
gehaalde doelstellingen kunnen even
wel ook worden bereikt door van het 
huidige Rijnmond een provincie te ma
ken. Dit is in elk geval een veel goed
kopere oplossing die. met enige creati
viteit. budgettair neutraal kan verlo
pen. 
In Noord-Holland vraagt de Amster
damse agglomeratie-problematiek om 
een duidelijke visie van regering en 
parlement. Zo'n visie is een voorwaar
de om tot een gewogen oordcel over het 
voorstel om van de Flevopolders een 
provincie te maken te komen. Zo'n Flc
voprovincie mag misschien geen erg 
kostbare zaak zijn: maar wat koop je 
ervoor'1 Het gaat om maar 6 gcmcen
ten en - in de toekomst - 300.000 inwo
ners. 
Van deze 300.000 inwoners zijn boven
dien nog 200.000 georiënteerd op het 
Amsterdamse stadsgewest (Almere). 

7. De gedecentraliseerde een-
heidsstaat 
Welk beeld onze gedecentraliseerde 
eenheidsstaat in de toekomst zal krij
gen is onduidelijk. 
Wel kunnen enige - zeker voor libera
len belangrijke - uitgangspunten wor
den geformuleerd. In z'n meest 
abstracte vorm komen deze neer op de 



vraag naar het democratische gehalte 
en de doelmatigheid van de bestuurlij
ke organisatie. Deze abstracte uit
gangspunten leiden mijn inziens naar: 
a) De wenselijkheid van een helder sy
steem van drie bestuurslagen. Samen
werkingsverbanden op gewestelijk ni
veau en deelgemeenten zijn aanzetten 
tot extra bestuurslagen die de effectivi
teit en de efficiency van het bestuurlijk 
handelen niet vergroten. Ook de poli
tieke controle wordt geen dienst bewe
zen door extra bestuurslagen, laat staan 
dat de betrokkenheid van de burgers 
wordt vergroot. wanneer de overheids
taken over vijf niveaus zijn verdeeld. 
b) Een afgeslankte rijksdienst. door w
wel privatisering, deregulering als de
centralisatie van taken. Zo kan politic
kc controle weer in de plaats treden van 
bureaucratische macht en kan de cohe
rentie van het apparaat weer groter zijn 

dan de onderlinge wcerstrevingcn. 
c) Een bijgesteld provinciaal bestuurs
niveau door. zoals hiervoor is aangege
ven, een vcrruiming van het takenpak
ket en enige territoriale wijzigingen 
met name in het Westen van het land. 
De provincies dienen te worden omge
vormd tot actief initiërende bestuursor
ganen die de burgers meer zullen aan
spreken dan nu het geval is. 
d) Een krachtig gemeentelijk bestuurs
niveau. 

Door centralisatie hebben de gemeen
ten op veel terreinen aan belang inge
boet. Door een wijd vcrtakt systeem 
van subsidieregelingen en een dicht net 
van regelgeving kunnen gemeenten 
vaak geen kant meer op. Decentralisa
tie is voor een volwaardig gemeentelijk 
bestuursniveau een must. Het gaat hier 
vooral om decentralisatie van vcrant-

woordelijkheden met het daarbij beho
rende financiële instrumentarium. 
Terwille van de nieuwe taakstelling 
lijkt een verdere verkleining van de 
vcrschillen in inwonertal van de ge
meenten overmijdclijk. 

8. Slot 
De bovenbeschreven lijdensweg van de 
reorganisatie van het binnenlands be
stuur maakt duidelijk dat een nieuwe. 
meer realistische visie dringend ge
wenst is. Helaas valt zo'n visie moeilijk 
te destilleren uit de beslissingen van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en 
de opstelling van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer. Liberalen hebben op 
het punt van de inrichting van de Staat 
een reputatie te ver I iczcn. In het voor
gaande heb ik enige aanknopingspun
ten willen aanreiken om dat te voorko
men. 

Duitsland, een gespleten natie in Europa 

Drs. F.A. WIJSENBEEK 

De vraag die jarenlang de Nederlandse 
politiek beziggehouden heeft. namelijk 
of wij de DDR al dan niet moesten cr
kennen. ligt al weer jaren achter ons. 
evenals de daarmee vcrbonden 
Hallstein-doctrinc van de regering van 
de Bondsrepubliek. die inhield dat er 
geen diplomatieke betrekkingen onder
houden werden met landen die de 
DDR erkenden. Sindsdien is men er 
misschien gemakshalve vanuit gegaan 
dat. althans in de dagelijkse praktijk. 
de kwestie van de Duitse hereniging uit 
de wereld geholpen was en alleen nog. 
zoals wvele passages in alle grondwet
ten. voor de vorm in de grondwet van 
de Bondsrepubliek stond. omdat men 
het onnodig vond om die passage eruit 

te halen en daarmee de discussic te 
heropenen. Deze mening werd nog 
vcrsterkt toen. na het succes van de 
Ost-politik van de regering Brandt
Scheel. de BDR en de DDR relaties 
aanknoopten. die naar het zich liet aan
zien alleen in naam vcrschilden van 
normale diplomatieke relaties tussen 
soevereine staten. die toevallig wel de
zeilde taal spraken. 

Verbazing 
Zo konden velen zich vcrenigen met de 
gedachte dat er twee Duitslanden wa
ren en dat het probleem van de hereni
ging van die twee Duitslanden uit de 
wereld was geholpen. Toen een derge
lijke opvatting onlangs hardop door de 
Minister van Buitenlandse Zaken van 
Italië. Guilio Andreotti. werd uitge
sproken kon alom de verbazing over de 
felle afwijzende reactie van Duitse zij
de daarover niet op. Evenzeer vcrbaas
den wij ons over de grote opwinding 
die in de Bondsrepubliek ontstond over 
het wel of niet dorgaan van het officiële 
bezoek van DDR-opperhoofd Erich 
Honnecker. aan Bonn. Ja goed. dat was 
dan wel het eerste bezoek van de num
mer één van Berlijn-Pankow aan het 
Bundeshauptdorf Bonn en de man 
kwam clan wel oorspronkelijk uit dat 
merkwaardige Duits-Franse grensge
bied. het Saarland, de kleinste West
duitse deelstaat. waar overigens ook 
Brandt's gedoodverfde opvolger de ra
dikale socialist Oskar Lafontaine van
daan komt. maar het leek ons toch niet 

nodig daar zo'n ophef over te maken. 
In Bonn lopen de Oost-Europese lei
ders toch in en uit. op zoek naar geld. 
Nog groter werd onze verbazing toen 
die aardige. meegaande en royale Duit
sers in de EG-ministerraad ineens wei
gerden de rekening voor de andere lid
staten te betalen en allerlei bczuini
gingseisen gingen stellen. Dat viel nog 
slechter. omdat ze wel bereid waren op 
nationaal niveau de eigen bocren op 
zulk een wijze te steunen dat daarmee 
het enige echte Europese beleid. namc
lijk de landbouwpolitiek totaal gerena
tionaliseerd werd. We wisten gewoon 
niet wat ons overkwam en vervielen 
haast in het oude patroon van de jaren 
direct na de oorlog. in de trant van: 
.. Zeg. denk eraan. jullie mogen blij 
zijn dat je mee mag doen. dus vooral 
geen kapsones". 
Helinut Schmidt. bijgenaamd 
.. Schnauzc". mocht dan wel al wat 
meer in de EG-melk gebrokt hebben. 
maar dat lag aan de aard en de compe
tentie van de man; zoiets hadden we 
van de huidige soft-spoken Kohl
Genscher regering toch niet verwacht. 
Deze totnutoe niet eerder opgemerkte 
onwil om de ongedekte rekeningen van 
de EG ongezien te voldoen vit>l van de 
Bondsregering des te meer op. waar 
voor de DDR. zowel voor het loskopen 
van vluchtelingen direct en indirect 
door het verstrekken van leningen door 
de regering gegarandeerd grote bedra
gen ter beschikking worden gesteld die 
vele malen groter zijn dan diegene die 
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voor de begrotingstekorten en de nieu
we politiek van de EG gevraagd wor
den. 

Twee Duitslanden 
Is dit een teken dat Duitsland zich van 
het Westen afwendt of slechts een indi
catie dat wij ons er rekenschap van 
moeten geven dat het probleem van de 
Duitse deling niet opgelost is omdat wc 
het vcrzwijgen of dat het gewoon met 
het vcrstrijken van de tijd wel ver
dwijnt'? Tc weinig beseffen wij dat de 
handen tussen de heide Duitslanden 
nog zeer aanwezig en zichthaar zijn. 
Zoals Honneckcr uit het westen komt. 
zo zijn alleen al in de FDP de drie 
kopstukken Genschcr. Bangemann en 
Mischnick uit de huidige DDR afkom
stig. Wanneer de DDR bezig is bepaal
de figuren uit het vcrleden die niet in 
het Marxisme-Leninisme in te passen 
waren en jarenlang verzwegen werden 
in de geschiedenishoekjes van de 
DDR. weer opnieuw te belichten. dan 
worden dezelfde figuren tezeltdertijd 
ook in de Bondsrepubliek herdacht. 
lllab hijvoorbeeld vorig jaar in West en 
Oost een Luthcr-jaar gehouden werd. 
Goethc's woonplaats Weimar is net als 
het palcis van Frcdcrik de Grote in 
Potsdam een cultuurhistorische toe
ristentrekpleister van internationale be
tekenis. 

Politieke systemen 
Men kan niet over de vcrhouding tus
sen de heide Duitslanden spreken zon
der de zwakheden in beide politieke 
systemen te vermelden. Uiteraard is de 
Bondsrepubliek een democratie en de 
DDR helemaal niet. maar de opkomst 
van de Groenen in de Bondsrepubliek 
en de overheersende rol van de partij in 
de DDR en de partijen in de Bondsre
publiek zijn fenomenen die in geen van 
de andere EG lid-staten zo uitgespro
ken aanwezig of bekend zijn. Wat die 
particratie betreft is die mede veroor
zaakt door de financiering van de par
tijen uit de openhare middelen. 
In Bonn zijn er naast de ministeries 
ware burchten waar hele schaduwbu
reaucratiën voor CDU. SPD en FDP 
de hele besluitvorming voorbewerken 
of zelfs nog eens dunnetjes overdoen. 
Thans is daar paal en perk aan gesteld 
met het oog op de hijzonder slechte 
verkiezingsresultaten maar nog twee 
jaar geleden zetelden in de partij
centrale van de FDP aan de Baun
scheidtstrasse 120 man voor een partij 
van nog geen 70.000 leden. Naast de 
3.50 DM per stem in de verkiezingen 
worden ook de wetenschappelijke 
stichtingen zoals de Adenaucr-. Ebert
cn Naumann-Stiftungcn nog eens uit de 
openbare begrotingen betaald. die daar 

onder andere elk afzonderlijk een heel 
netwerk van ontwikkclingshelpers en 
burcau's in andere Europese landen 
hebben opgebouwd. Ook de partijen in 
de Länder worden uit de begrotingen 
daarvan nog weer afzonderlijk gefinan
cierd. Dat er daarnaast toch nog be
hoefte ontstond aan extra-middelen uit 
het bedrijfsleven indiceert dat men 
door publieke partijfinanciering geen 
beïnvloeding van buitenaf uitsluit. wel 
dat door het tegen elkaar opbieden in 
grotere. duurdere en luxueuzere ver
kiezingscampagnes ook de thans ter 
beschikking gestelde ruime middelen 
niet voldoende zijn. Over de Flick-af 
faire wil ik hier niet meer zeggen dan 
dat ik de mening niet deel van diegenen 
die hieruit de conclusie trekken dat de 
democratie in de Bondsrepubliek zwak
ker is dan elders en dat de gevaren van 
de Weimar-republiek terugkeren. 
Naar mijn mening kan men eerder het 
tegendeel beweren. 
Pogingen van het bcdrijfo;lcvcn om de 
politiek naar zijn hand te zetten komen 
overal ter wereld voor. nergens wordt 
er zo'n ophef van gemaakt en zo conse
quent vervolgd en uitgezocht alsjuist in 
de Bondsrepubliek. In dit vcrband zou 
het vcrhaal dat mij eens door het lid 
van Britse Hogerhuis. Lady Nancy 
Scear. verteld werd goed ter illustratie 
kunnen dienen. Nancy Sccar was na de 
oorlog werkzaam in de Britse hczct
tingszónc als civic-education oftïcer. 
Op .?én van haar spreekbeurten sprak 
de Duitse voorzitter. die zelf zeer actief 
anti-Nazi was geweest de volgende 
woorden: .. Mis Secar. how can wc lör
cc thc Gcnnans to he democrates''" 
Men wil het zo graag goed doen en 
ver! i est daarbij de maat wel eens uit het 
ong. 

Integratie 
W:1nnccr wij ons rekenschap geven van 
het feit dat de Duitse hereniging meer 
dan een dode letter is en door de rege
ring van de Bondsrepubliek. van welke 
kleur dan ook. nog steeds als een reëel. 
maar ver verwijderd. doel gezien 
wordt. moeten wij daar dan conse
quenties uit trekken voor ons streven 
naar verdere en diepergaande integratie 
in de Europese Gemeenschap'' Zou dat 
zelfs kunnen betekenen dat de Bonds
republiek bewust aarzelt om in de EG 
een verdere integratie aan te gaan. om
dat men zich daarmee vcrder van de 
DDR en dus van een mogelijke Wic
dervereinigung verwijdert? Zowel in 
de Bondsregering als in de Bundestag. 
als door diplomaten en buitenlandse 
correspondenten in Bonn wordt deze 
vraag steeds ontkennend beantwoord. 
Zowel officieel als in de praktijk wor
den zowel de West-Europese integratie 

als de Duitse hereniging als neven
gcstelde doelen gezien. Juist daarom 
lijkt het mij noodzakelijk dat wij er ons 
goed rekenschap van geven dat wij er 
dan ook voor moeten zorgen dat de EG 
een werkbaar geheel blijft, waarin 
voortdurende vooruitgang in integratie 
en harmonisatie een reële mogelijkheid 
is. Wanneer dit niet meer het geval zou 
zijn en de officiële instanties zowel als 
de burgers van de Bondsrepubliek. Eu
ropa als alternatief voor nationalisti
sche politiek gaan afo;chrijven en wij 
ons daarnaast heseffen dat SPD en 
Groenen. zo zij de meerderheid beha
len. nok in de NAVO een minder inzet
baar bondgenoot zullen blijken. dan 
blijft alleen de hereniging als lange ter
mijn doel in de West-Duitse politiek 
over. 
Voor de Sovjets. die nog steeds. terecht 
of ten onrechte dat doet niet ter zake. 
een angst koesteren voor Duits revan
chisme. wwcl als voor de West
Europese partners. die dan een buffer 
tussen henzelf en het communisme 
kwijt zijn. is dat geen aanlokkelijk per
spectief. Ook economisch gezien is het 
voor alle andere lid-staten van kapitaal 
belang dat de Bondsrepubliek hecht in 
de Europese Gcmccmchap verankerd 
blijft. omdat voor ieder. met uitzonde
ring van Ierland. de Bondsrepubliek 
zowel in import als export de grootste 
handelspartner is. 

Conclusie 
Concluderend wil ik er op wijzen dat 
een grotere kennis van en belangstel
ling voor deOst-politik van de Bonds
republiek noodzakelijk is. maar dat het 
nog belangrijker is ervoor te zorgen dat 
de Duitse relaties met de Europese Ge
meenschap niet verflauwen. Juist Ne
derland als meest van de Bondsrepu
bliek afhankelijk buurland dient ook 
daarom onverdroten naar vcrdieping 
van de EG te streven en de passieve 
houding van de laatste jaren om te zet
ten in een actieve intcgrationcrendc 
houding. 



De Sovjet-economie en het Westen 

JAN WILLEM VAN DER KAAIJ 

Vanaf het einde van de jaren '50 heb
ben de handelscontacten tussen de 
Sovjet-Unie en het Westen zich aan
zienlijk uitgebreid. Een steeds grotere 
hocveelheid graan. kredieten en tech
nologie stroomde van het Westen naar 
de Sovjet-Unie. De détente van de ja
ren '70 speelde deze ontwikkelingen in 
de kaart. Het begin van de jaren '80 
heeft een kentering te zien gegeven. De 
gebeurtenissen in Afghanistan en Polen 
hebben onder andere tot gevolg gehad 
dat het Westen de handelsrelaties met 
de Sovjet-Unie kritischer is gaan bekij
ken. De vraag doet zich voor of de met 
de Sovjet-Unie opgebouwde economi
sche betrekkingen gebruikt kunnen 
worden om de buitenlandse politiek 
van de Sovjet-Unie te beïnvloeden. 
In dit artikel zal op deze vraag nader 
worden ingegaan. Eerst zal een beeld 
worden geschetst van de problemen. 
waarmee de Sovjet-Unie worstelt. 
Daarna zullen de handelsbetrekkingen 
tussen de Sovjet-Unie en het Westen 
worden bekeken en de invloed ervan op 
de ontwikkeling van de economie van 
de Sovjet-Unie. Tot slot zal worden in
gegaan op de mogelijkheden van een 
Westerse handelsboycot en de effecten 
die deze kan hebben op de ontwikke
ling van de Sovjet-economie, los van 
het probleem hoc positief de diverse 
Westerse landen achter boycot
maatregelen staan. 

I. Ontwikkeling van de economie 

De factor arbeid 

Gedurende de periode 1951-1975 is de 
hoeveelheid beschikbare arbeidskracht 
gestadig gegroeid. Deze voortdurende 
aanwas van arbeidskrachten heeft een 
positieve invloed uitgeoefend op de 
economische groei. 

De groei van de beroepsbevolking zal 
in de jaren 80 stagneren. Aan dit ver
schijnsel liggen twee oorzaken ten 
grondslag: 
- de lage geboortecijfers uit het begin 
van de jaren 60 beginnen door te wer
ken. 
- het aantal pensioncringen zal elk 
jaar toenemen. omdat de generatie, 
voortgekomen uit de hoge geboortecij
fers van de jaren 20 de arbeidsmarkt 
zal verlaten. 
De mogelijkheden van de regering om 
iets aan deze zorgelijke ontwikkeling te 
doen zijn beperkt. Het participaticcij
ter van de totale beroepsbevolking is 
reeds erg hoog. Van de vrouwen tussen 
de 20 en 30 jaar neemt bijvoorbeeld al 
85% deel aan het arbeidsproces. Een 
vcrhoging van dit percentage zal ech
ter. indien überhaupt mogelijk. een ne
gatief effect op de geboortecijfers op de 
lange termijn hebben. In het verleden 
zijn veel arbeidskrachten ten behoeve 
van de industrie aan de landbouw ont
trokken. Deze maatregel biedt geen 
oplossing meer. De landbouw kampt 
zelf met grote problemen: elk jaar wor
den er miljoenen stadsbewoners inge
zet bij het binnenhalen ván de oogst. 
Men zou de pensioengerechtigde lee!~ 
tijd kunnen optrekken. Het rendement 
van deze maatregel zal hoogstwaar
schijnlijk niet hoog zijn. aangezien zij 
een negatieve invloed op de arbeidsmo
raal zal hebben. 
Op dit moment hangt bijna elke groei 
van de bijdrage van de factor arbeid 
aan de economie af van een stijging 
van de arbeidsproductiviteit. 
Tegen deze achtergrond moet de belot~ 
te van Andropov en Tsjernenko worden 
bezien om de strijd aan te binden tegen 
de corruptie, tegen .. de schendingen 
van de discipline van de partij, van de 
staat en van het werk". In een rede. ge
houden tijdens de zitting van het Cen
trale Comité van de CPSU in november 
1982. legde Andropov er de nadruk op 
dat de arbeidsproductiviteit. de kwali
teit van de productie en het manage
ment verbeterd moesten worden (I). 
Op 18-4 '83 meldde Andropov dat in 
het eerste kwartaal van dat jaar de ar
beidsproductiviteit ten opzichte van de
zelfde periode in 1982 met 3,9% was 
toegenomen (2). 
De kwaliteit van de arbeid moet de 
Sovjet-autoriteiten grote zorgen baren. 
In verband met de verhoging van het 
technologische niveau van het produc
tieproces - mede veroorzaakt door de 
import van technologie - worden steeds 

hogere eisen gesteld aan het oplei
dingspeil van de arbeidskrachten. Hoc
wel de situatie in de loop van de jaren 
is verbeterd. kampt de Sovjet-Unie nog 
steeds met een tekort aan gekwalifi
ceerd personeel (3). Een probleem is. 
dat de gekwalificeerde arbeid kriti
scher jegens het Sovjet-systeem lijkt te 
zijn of ecrdcr ontmoedigd raakt. 
Het hierbovcn geschetste beeld van de 
ontwikkeling van de beroepsbevolking 
is niet op de gehele Sovjct-Unic van 
toepassing. In Centraal-Azië. Ka
zakhstan en de Kaukasus blijft de be
volking - en daarmede het aantal toe
komstige arbeidskrachten - flink groei
en. Ma~ar juist in deze gebieden bevindt 
zich weinig industrie en de bereidheid 
van de bcvolking om te migreren naar 
de industrie-rijke Slavische en Balti
sche gebieden is gering. Men zal dus 
de industrie naar het Oosten moeten 
overbrengen: een zeer kostbare zaak en 
politiek overigens weinig wcnscl ijk 
geacht. 
Het huidige niveau van de arbeidspro
ductiviteit in aanmerking genomen, 
kampt de Sovjet-Unie met een tekort 
aan arbeidskrachten. 

De factor kapitaal 
De vergroting van de hocveelheid kapi
taalgoederen is de afgelopen jaren een 
zeer belangrijke factor geweest in de 
groei van de Sovjet-economie. De in
put van kapitaal is de laatste jaren veel 
sneller gcstegen dan de input van ar
beid. Een kwart van het BNP wordt be
steed aan investeringen in kapitaalgoe
deren. De toename van de hocveelheid 
kapitaalgoederen is sneller gestegen 
dan de groei van het BNP. 
Een dergelijk extensief groeipatroon 
legt een zware claim op de output van 
een land. Het betekent namelijk dat 
een steeds groter aandeel van 's lands 
output aan~ investeringen in kapitaal
goederen moet worden besteed. An
ders zal de groei van het BNP onver
mijdelijk afnemen. 
In de Sovjet-Unie zijn in de naoorlogse 
periode de investeringen jaarlijks wel 
gestegen, maar niet in voldoende mate. 
Dit heeft een dalende tendens van het 
groeipercentage van de kapitaalgoede
ren tot gevolg gehad: 

periode 

1951-1960 
1961-1970 
1971-1975 
1976-1980 

stijging van de 
kapitaalgoederen-

voorraad 
9.4% 
8,1 o/c 
7.9% 
6.5% (4) 
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Deze daling van de groei van de 
kapitaalgoederen-voorraad is één van 
de belangrijkste oorzaken van de stag
natic van de economische groei. 

De ontwikkeling van de factorpro
ductiviteit 

Economische groei hangt niet alleen af 
van een stijgende input van kapitaal en 
arbeid. Zij hangt ook af van stijgende 
output bij een gelijkblijvende input: in
tensieve groei. Een betere organisatie 
en coördinatie van de verschillende 
productiefactoren kan dit bewerkstelli
gen. 
Het lage rendement van de investerin
gen in de Sovjet-Unie komt voor een 
deel voort uit een vcrkeerde keuze van 
die investeringen. Een rationele keuze 
uit verschillende investeringsprojecten 
wordt bemoeilijkt door het prijs
systeem in de Sovjet-Unie. dat niet in 
staat is om de relatieve schaarste van 
vcrschillende typen van arbeid. machi
nes en materialen weer te geven. Daar
naast wordt bij het vcrgelijken van de 
rentabiliteit van kapitaal-intensieve en 
kapitaal-extensieve technieken uitge
gaan van een erg laag rentabiliteitsstrc
ven. 
Een vcrbetering van de kwaliteit van 
gebruikte materialen en een technolo
gische vernieuwing van het productie
proces kunnen ook een positieve in
vloed hebben op de vcrhoging van de 
factorproductivitcit. Het technologi
sche vernieuwingsproces in de Sovjet
Unie wordt echter door enkele factoren 
negatief beïnvloed. De centrale plane
conomie in de Sovjet-Unie laat de be
drijven weinig autonomie. De bedrij
ven krijgen hun voor de productie be
nodigde materialen toegewezen. Door 
innovatie kan de benodigde input ver
anderen. Het is dan maar de vraag of 
het centrale planningsmechanisme de 
t1exabiliteit heeft om aan deze verande
rende vraag te voldoen. Een dilemma 
waar Tsjernenko voor komt te staan. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat 
een bedrijf dat innoveert gedurende 
een bepaalde tijd de vastgestelde vorm 
niet haalt. Het gevolg is dat het mana
gement innovatie uit de weg gaat. ook 
al zijn er. naar het nu blijkt. te lage bo
nussen ingevoerd voor alle bedrijven 
die wel innoveren. In het kapitalisti
sche systeem worden bedrijven die niet 
innoveren onherroepelijk uit de markt 
geconcurreerd. Vanzelfsprekend werkt 
dit mechanisme van de .. negatieve be
loning"' niet in een planeconomie. 
In de Sovjet-Unie zijn de research
instituten gescheiden van de productie
bedrijven. Hierdoor is het veel moeilij
ker om nieuwe vindingen in de praktijk 
te toetsen en in te passen. 

Een gevolg van deze situatie is de rela
tief kleine bijdrage van de factor-pro
ductiviteit aan de economische groei. 
In de periode 1950-1962 bedroeg deze 
42%. Ter vergelijking: in de V.S. was 
dit 56%: in de B.R.D. en Frankrijk 
respectievelijk 62% en 79%. De groei 
van de factor-productiviteit is steeds 
meer afgenomen en is sinds 1970 nega
tief (5)! 

Energie 

Op dit moment vormt de export van 
energie de belangrijkste bron van harde 
valuta-inkomsten van de Sovjet-Unie. 
Zeventig procent van haar export be
staat momenteel uit energie. In 1982 
exporteerde de Sovjet-Unie 66 miljoen 
ton olie naar het Westen, waarmee zij 
een bedrag van 10 miljard dollar aan 
harde valuta binnen kreeg. Dit bedrag 
vertegenwoordigde 43% van de totale 
exportontvangsten aan harde valuta (6). 
De winning van olie ondervindt op dit 
moment grote moeilijkheden. In de 
Sovjet-Unie worden bij de exploitatie 
van olievelden productietechnieken ge
bruikt. die op korte termijn goede re
sultaten opleveren. doch op langere 
termijn de rest van de olie in het veld 
moeilijker exploiteerbaar maken. 
Daarnaast heeft men zich te lang bezig 
gehouden met de exploitatie van de al 
in gebruik genomen velden. en de ont
wikkeling van nieuwe velden in Oost
Siberië en van de off-shore velden in de 
Arctische en Caspische Zee en in de 
Zee van Ochkotsk verwaarloosd. Tot 
slot zij vcrmeld dat de uitrusting waar
mee de oliewinning plaats vindt kwali
tatief en kwantitatief te wensen overlaat 
(7). 
De uit 1977 daterende voorspellingen 
van de C.I. A .. dat de olieproductie tus
sen 1978 en 1980 zou .. pieken"' om 
daarna snel af te nemen is niet uitgeko
men. Dat de groei van de productie 
echter tegen valt moge blijken uit het 
feit dat de geplande productie voor 
1985 gelijk is aan de geplande. maar 
niet gehaalde productie voor 1980. ter
wijl de geplande jaarlijkse output-groei 
in het huidige vijfjaren-plan slechts 0.6 
- 1.4% bedraagt: 

1965 
Olie-productie (miljoenen 
ton) 242.9 
jaarlijkse stijging in % 

Een forse daling van de groei van de 
olie-productie (8). 
De inkomsten uit de export van energie 
zijn niet alleen afhankelijk van de ener
gieproductie. Zij worden ook beïn-

vloed door de mate van energiebezuini
ging in de Sovjet-Unie en door de groei 
van de Sovjet-economie. De hoeveel
heid olie die naar de CMEA-Ianden 
wordt geëxporteerd speelt ook een rol: 
hoc meer olie daar voor bestemd 
wordt. hoc minder er overblijft voor de 
export naar het Westen. De prijzen die 
de CMEA-Iandcn voor de olie betaal
den lagen tot nu toe nog maar weinig 
lager dan de prijzen op de wereld
markt. 
Ook de prijzen op de wereldmarkt heb
ben invloed op de inkomsten uit de 
energie-export van de Sovjet-Unie. De 
huidige prijsdaling is onverdeeld on
gunstig voor de Sovjet-Unie. Door de 
problemen in de oliewinning is het niet 
mogelijk deze ontwikkeling met een 
grotere afzet te compenseren. Het is de 
vraag of de Sovjet-Unie in staat zal zijn 
de eigen behoefte te dekken en tegelij
kertijd de uitvoer naar Oost-Europe -
van belang voor de stabiliteit in het 
Oostblok- en naar het Westen - belang
rijk voor de inkomsten van harde valuta 
-op peil te houden. De Oost-europese 
landen ontvingen i 1982 10% minder 
olie dan de jaren daarvoor. 
De winning van steenkool blijft achter 
bij de verwachtingen. De voorraden 
zijn enorm- 48% van de wereldreserve 
bevindt zich in de Sovjet-Unie -, doch 
men heeft te maken met grote techni
sche en geologische problemen en met 
een tekort aan arbeidskrachten. 
Over de ontwikkeling van het kerne
nergieprogramma valt nog maar weinig 
te zeggen. In 1977 is op de jaarlijkse 
topconferentie van leiders uit het Oost
blok een kernenergie-programma voor 
de lange termijn ondertekend. In 2000 
willen de CMEA-Ianden 25% van hun 
energiebehoefte met kernenergie dek
ken. 
De exploitatie van aardgas vormt een 
positieve uitzondering op bovenstaande 
sombere berichten. Er wordt tot 1985 
een jaarlijkse stijging van de productie 
met 6.6 tot 8% vcrwacht (9): 

Aardg2s-productic (stijging in % per 
jaar): 
1970 
9.2 

1975 
7,9 

1980 
8.5 

1985 (plan) 
6,6-8,0 

1970 1975 1980 1985 (plan) 

353,0 490,8 603,0 620-645 
7.8 6,8 4.2 0,6-1,4 

De exporten naar het Westen zullen 
stijgen, waardoor de uit het Westen 
vcrkregen technologie voor de ontslui
ting van de aardgasvelden kan worden 
afbetaald en op den duur meer harde 



valuta naar de Sovjet-Unie zal toevloei
en. 
De kosten om de veelal veraf gelegen 
energiereserves te exploiteren zijn erg 
hoog. Bouwen in het hoge Noorden 
van de Sovjet-Unie is drie maal zo duur 
als in centraal-Rusland. De arbeids
krachten zijn duurder en de vervoers
kosten hoog. Volgens Russische geleer
den ligt 90% van de energiereserve ten 
oosten van de OeraL terwijl 90% van 
de gebruikers ten westen hiervan 
woont. Duidelijk is. dat het opbrengst
percentage van deze investeringen laag 
is en dat zij zwaar drukken op de rest 
van de economie. 
De verwachting is dat de Sovjet-Unie 
de komende 5 tot 10 jaar geconfron
teerd zal worden met grote problemen 
in de exploitatie van haar encrgiereser
ves. Slechts grote investeringen en 
kapitaal- en technologie-import, zowel 
vanuit het Westen als vanuit CMEA
landcn. zouden soelaas kunnen bieden. 

De landbouw 

De landbouw heeft in de Sovjet-Unie 
zwaar geleden onder het bewind van 
Stalin. In de jaren '20 is veel kapitaal 
en arbeid aan de landhouw onttrokken 
om daarmee de ontwikkeling van de 
zware industrie te stimuleren. Daar
naast heeft de gedwongen collectivisa
tie en de daarmee gepaard gaande li
quidatie van de koelakken, de zclf.;tan
dige boeren. zijn sporen nagelaten. 
Ondanks vcrwoede inspanningen van 
Chroestsjow is de landbouw tot de dag 
van vandaag een zorgenkindje gehle
v.:n. 
In de Brezjnev-pcriodc is veel geld in 
de landbouw gepompt. De boeren op 
de Kolchozen, de collectieve boerderij
en. werden verzekerd van een gegaran
deerd minimumloon. dat ongeveer 
overeenkwam met de lonen. die op de 
Sovchozen. de staatsboerderijen wer
den uitbetaald. De prijs. die de bocren 
op de kolchozen ontvingen voor de ver
plichte leveringen aan de regering ging 
drastisch omhoog. Aangezien de de
tailhandelsprijzen veel minder sterk 
stegen betekende dit. dat de door de 
overheid vcrstrekte voedselsubsidies 
flink verhoogd werden. 
De investeringen in de landhouw zijn 
sterk gestegen. 
jaren '50': 16% van het totale investe
ri ngsbudget. 
jaren '70: 25% van het totale invcstc
ringsbudget. 
Momentcel gaat ongeveer een derde 
van het totale budget naar de land
bouw' Ondanks deze injecties nam de 
landbouwproductie in de jaren 
1970-1975 slechts met 2.5% en in de 
daarop volgende 5 jaar met 1,7% toe. 

Voor de jaren 1980-1985 is een jaarlijk
se groei van 2,3-2.7% gepland, een 
nogal optimistische planning. 
De landbouwproductie groeit wel. 
maar kost zeer veel geld. Naast het te
genvallende weer, is de inefficiënte bu
reaucratische organisatie hier debet 
aan. Ter vergelijking: de particuliere 
landbouw, die in de vrije tijd door boe
ren die overdag op de sovchozen en 
kolchozen werken. wordt bedreven. 
omvat ongeveer I% van de beschikbare 
landbouwgrond. maar levert 13% van 
de totale landbouwproductie. Andro
pov heeft in april '83 een (ongebruike
lijke) lofrede op de particuliere boer 
afgestoken (10). 
De landbouw is een grote last voor de 
Sovjet-economie geworden en dreigt 
dit nog lang te blijven. Ondanks de 
grote investeringen moet de Sovjet
Unie een belangrijk deel van haar har
de valuta besteden aan graanaankopen. 
In 1980 was dat 4 miljard dollar. ofwel 
20% van de aankopen in harde valuta. 
De totale voedselimport bedroeg dat 
jaar 8.5 miljard dollar. In 1981 werd 
45% van de uitgegeven harde valuta 
besteed aan voedselimporten. De graa
nimport is voor een deel afhankelijk 
van de oogst. De laatste vier jaar is de
ze mislukt. Daarnaast zijn de grote im
porten een gevolg van de hardnekkige 
weigering de vleesprijzen te verhogen. 
Veel graan wordt namelijk als veevoe
der gebruikt. Tot nu toe heeft de land
bouw niet kunnen voldoen aan de eisen 
van de consument. Het vooruitzicht dat 
dit binnenkort wel het geval zal zijn is 
er niet. Volgens de Duitse landbouwex
pert Wädekin zal de hoeveelheid land 
nauwelijks groeien. het aantal in de 
landbouw werkzame arbeiders lang
zaam afnemen en de input van kapitaal 
minder snel groeien. De groei zal daar
om kwalitatief van aard moeten zijn 
(11). De groei van de productiviteit van 
land. kapitaal en arbeid lesamen is ech
ter aan het afnemen en zei fs negatief 
geworden: 
1961-1970: ca. I% 
1971-1975: ca. - 1.1% 
Een groter aandeel van de partindiere 
landhouw in de totale productie zal niet 
voldoende zijn om deze trend om te 
huigen. Deskundigen beweren dat 
slechts een drastische landbouwher
vorming naar Chinees of Hongaars 
model een oplossing zal bieden (12). 

Consequenties van de dalende groei 

De dalende economische groei brengt 
voor de Sovjet-leiding moeilijke 
allocatie-keuzes met zich mee. Moeten 
zij de groei van de investeringen terug
schroeven? Of moet er gesneden wor-

den in de defensieuitgaven of in de 
consumptie-sector? En wat te doen met 
de vcrborgen handclssubsidies, die de 
Sovjet-Unie de CMEA-landen geeft in 
de vorm van grondstoffenleveranties tc
gen lage prijzcn'J 
Vcrwacht wordt dat de intra-CMEA
prijzen de wereldmarktprijzen steeds 
meer zullen benaderen. zodat de han
delssubsidies van de Sovjet-Unie zul
len verminderen. Tegelijkertijd wordt 
vcrwacht dat de open Sovjet-hulp in de 
vorm van !ow-interest leningen (die na 
verloop van tijd gedeeltelijk worden af
geschreven) zullen toenemen. De 
Sovjet-Unie is erg gebaat hij politieke 
rust in haar satellietlanden. maar moet 
daarvoor een economisch offer (blij
ven) brengen (13). 

Aangezien de groei van de investerin
gen in kapitaalgoederen zich reeds op 
een dieptepunt bevinden. en een vcrde
re vcrmindering de toekomstige groei 
nog verder zal doen dalen. zijn bezui
nigingen in deze sector niette verwach
ten. Blijven over de defensieuitgaven 
en de consumptie-sector. De druk van 
de defensieuitgaven op de Sovjet
economie is groot. In de jaren '70 
maakten deze 11 tot 12% van het BNP 
uit en stegen de uitgaven 3 tot 4% per 
jaar (14). De gebruikte arbeid en 
grondstoffen zijn van een hogere kwali
teit dan die in de civiele sector. Indien 
de groei van het BNP zich in de jaren 
'80 rond de 3% beweegt. de meest po
sitieve schatting. kan de Sovjet-Unie 
haar militaire uitgaven met dezelfde 
snelheid laten groeien als in de afgelo
pen jaren. zonder de civiele sector veel 
meer te belasten. Valt de economische 
groei lager uit. dan zal de bestaande 
balans in de economie. hij een gelijk
blijvende stijging van de defcnsicuitga
vcn. ernstig worden verstoord. Uit eco
nomische motieven zal daarom in de 
Sovjet-Unie weinig behoefte bestaan 
om met het westen in een wapenwed
loop verwikkeld te raken. Maar de 
Sovjet-Unie zal zeker niet toestaan. dat 
zij om economische redenen het be
reikte militaire evenwicht zal moeten 
prijsgeven. Het vcrleden heeft aange
toond dat de militaire sector de laatste 
is waarop in de Sovjet-Unie bezuinigd 
wordt. 
Op dit moment is het ook om binnen
landse politieke redenen onwaarschijn
lijk. dat er in de defensieuitgaven gcs
neden zal worden. gezien de huidige 
labiele machtsverhoudingen in de 
Sovjet-top. 

De traditionele oplossing 

Zeer waarschijnlijk zal dus voor de tra
ditionele oplossing worden gekozen: 
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een vcrtraging van de groei van de 
consumptie-sector. 
Ondanks het feit dat Stalin's opvolgers 
meer aandacht hebben besteed aan de 
ontwikkeling van deze sector dan Sta
lin zelf. zijn grote lancunes blijven be
staan in de voorziening van consump
tiegoederen. De lonen stegen. maar 
hier stond een te gering aanbod van 
consumptiegoederen tegenover. Ge
volg: oppotten van spaargelden en een 
voortdurende dreiging van inflatie. 
Aangezien de kwaliteit van het aanbod 
vaak te wensen overliet. is een enorme 
verspilling in de vorm van onverkoop
bare voorraden opgetreden. 
Bovenstaande ontwikkeling heeft een 
omvangrijke illegale . .tweede econo
mie"' doen ontstaan. Deze heeft een 
grote invloed op de n:latieve prijzen en 
inkomens. ongrijpbaar voor de centrale 
planning. Het gebrek aan consumptie
goederen is ook van invloed op het be
loningssysteem en daarmee op de ar
beidsproductiviteit: wat heeft het voor 
1in om harder te gaan werken. als je 
,·an je loon toch niets meer kunt kopen'! 
In de jaren '50 bestond er met name 
onder de .. middle-class"' (15) een groot 
optimisme omtrent zowel de mogelijk
heden van het Sovjet-systeem in zijn 
geheel. als omtrent de persoonlijke 
1 materiële) toekomst. Van dit opti
misme is nu niets meer over. Evenmin 
,·an de steun. die Chroeshjow van deze 
.. middlc-class"' ondervond. 
Een stagnatie in de vcrhoging van het 
lc\·enspeil zou gevolgen kunnen hebhen 
\'Oor de sociale rust in de Sovjet-Unie. 
Uit angst hiervoor zouden de Sovjet
leiders tot een meer repressieve bin
nenlandse politiek kunnen besluiten. 
Uit het elfde vijfjaren plan blijkt niet 
dat er \'OOr een inkrimping van de 
consumptie-sector 1s gekozen. Er 
wordt ;:elfs getracht hierin een grotere 
groei te bewerkstelligen dan in de kapi
taal goederen-sector. De vraag is in 
lwevcrn: dit alleen vcrhaal geweld is: 
het negende vijljaren plan liet een zelf
de structuur zien. Toen overleefde het 
plan de druk der omstandigheden niet. 

2. De Oost-Westhandel 

Ontwikkeling van de Oost-Westhandel 

De buitenlandse handel van de Sovjet
Unie heeft jarenlang op een laag pitje 
gestaan. Hieraan liggen vcrschillende 
norzaken ten grondslag. 
Vanuit haar ideologie erkende de 
Smjet-Unie de these van het compcra
ticve voordeel. voortkomend uit de in
ternationale arbeidsverdeling. niet. 
Vcrder wordt de ontwikkeling van de 
buitenlandse handel door de aard van 
de planeconomie gehinderd. In de 
Sovjet-Unie is de buitenlandse handel 

in handen van de onder het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken vallende .. Or
ganisaties van Buitenlandse Handel"'. 
Deze staan tussen de producent en con
sument in de Sovjet-Unie én die in het 
buitenland in. Deze structuur bevordert 
de tlcxibilitcit van de handel niet. De 
intlcxihiliteit wordt nog verder in de 
hand gewerkt door het inconvcrtibele 
karakter van de rochel. Een gevolg 
hiervan is. dat de import van de Sovjet
Unie uit elk land afzonderlijk moet 
worden gecompenseerd door een ex
port van gelijke waarde. Indien dit niet 
het geval is moet het ontbrekende deel 
worden aangevuld met betalingen in 
goud. harde valuta of door krcdictver
schatTing. Het prijsmechanisme in de 
Sovjet-Unie maakt een vcrgelijking van 
de Sovjet-prijzen met de prijzen op de 
wereldmarkt tot een zeer complexe 
zaak. 
De Sovjet-Unie is in de loop van haar 
geschiedenis door vcrschillende 
Westerse handelsembargo's getroffen. 
Nog in 1949 richtten Je Navo (met uit
zondering van IJsland) en Japan de 
.. Coördinatie ConHnitte on Export 
Controls"' (Cocon) op. er werd een lijst 
opgesteld met goederen. die niet naar 
de Sovjet-Unie geëxporteerd mochten 
wnrdcn. In 1951 werd door middel van 
de .. Mutual Dcfcnce Controle Act"' de 
export van strategische goederen naar 
de Sovjet- Unie verboden. Vcrder wor
den er limieten gesteld aan de krediet
vcrlening aan de Sovjct-l!nie. Rond het 
midden van de jaren '50. toen het poli
tieke klimaat begon op te klaren. wer
den deze maatregelen verzacht en be
gon de Oost-Westhandel zich schoor
metend te ontwikkelen. Deze ontwik
keling zette zich in de jaren '60 pas 
echt door. 

De handel in de jaren 70 en 80 

In het begin van de prcn '70 bereidde 
de Oost-Westhandel zich snel uit. In 
deze periode nam de Sovjet-invoer veel 
sneller toe dan de uitvoer. Het resulte
rende tekort werd met grote Westerse 
kredieten gedekt. Rond 1Y76 kwam hier 
verandering in. Het groeitempo van de 
Westerse export. uitgedrukt in zowel 
vaste als in lopende prijzen. bleef hij 
de import-groei ten achter (zie tabel in 
noot 16). Gedurende de jaren '70 ver
slechterde de ruilvoet van het Westen 
ten opzichte van de Sovjet-Unie. voor
namelijk onder invloed van de stijgen
de prijzen van energie. grondstoffen en 
goud. Hierdoor kon de Sovjet-invoer 
groeien. zonder dat de buitenlandse 
schulden veel toenamen. De laatste ja
ren is de Sovjet-Unie er zelfs in 
geslaagd deze schulden terug te bren
gen. Nu de energieprijzen zich in een 

dalende lijn bevinden kan in deze ont
wikkeling misschien verandering ko
men. Daarom zal het achtcrblijven van 
de export van industrie-producten de 
Sovjet-autoriteiten zorgen baren. Zeker 
in tijden van economische recessic 
staat het Westen niet te springen om de
ze (kwalitatief slechte) producten. 
In 1980 bedroeg de schuld van de 
Sovjet-Unie aan het Westen 7.5 miljard 
dollar. Voor de ontsluiting van het 
aardgaspotentieel wllcn de Sovjet
Unie nog kredieten worden verstrekt. 
waarvan de terugbetaling reeds gere
geld is in de vorm van aardgaslevcran
tics. 
In 1982 boekte het Westen volgens de 
Economische Commissic voor Europa 
van de Verenigde Naties een handelste
kort met de Sovjet-Unie van 1.5 mil
jard dollar. Dit tekort kwam geheel op 
rekening van West-Europa: 9.1 miljard 
dollar. De Y.S. en Japan hoekten aan
zienlijke overschotten. De Sovjet-Unie 
hoekte in 1982 een overschot op haar 
harde valuta-lopende rekening van 3.3 
miljard dollar (17). 
Een opvallend vcrschijnsel vormt de 
groeiende omvang van de CMEA
invcstcringen in het Westen. Volgens 
een studie van de Canadese hoogleraar 
McMillan weerspiegelt deze activiteit 
de wens van het Oostblok om meer be
trokken te raken hiJ de internationale 
arbeidsverdeling. Het totale in het Wes
ten gc'!nvestccrdc bedrag van de 
CMEA-Iandcn bedraagt 550 miljoen 
dollar. het valt niet na te gaan of er na 
de eerste investering nog meer kapitaal 
in een onderneming is gestoken. Vol
gens McMillan zijn deze investeringen 
te gering om een tegen het Westen ge
richte strategie mogelijk te maken. 
Daarnaast zijn de CMEA-ondcrnemin
gcn niet werkzaam in sectoren. waar 
toegang tot belangrijke technologie 
mogelijk is. Het Westen moet wel wa
ken voor het teil. dat omgekeerd 
Westerse investeringen niet zo makkc
lijk in de CMEA-Iandcn worden toege
laten (18). 

Sovjet-afhankelijkheid van de im
port 

Waar bestaat de goederenstructuur van 
de Oost-Westhandel uit'1 De Sovjet
Unie importeert voornamelijk voe
dingsmiddelen. hoogwaardige ijzer- en 
staalproducten (stalen buizen voor 
transport van gas) en invcstcringsgoc
dcrcn. Haar export bestaat voornamc
lijk uit grondstoften en energie. en uit 
goud. edelstenen en wapens. 
Hoczeer is de Sovjet-Unie afhankelijk 
geworden van de Oost-Wcsthandcl'? De 
Sovjet-Unie (en Oost-Europa) heeft 
meer belang bij deze handel dan het 



Westen. Voor de E.E.G. bedroeg in 
1979 het aandel van het Oostblok, in de 
totale export 3.5%; voor de Y.S. 3.1%. 
Anderzijds bedroeg het Westerse aan
deel in de import van de Sovjet-Unie 
35%. Het aandeel van de import uit het 
Westen in het BNP van de Sovjet-Unie 
is ongeveer 2%; voor Oost-Europa ligt 
dit percentage op ca. 5%. Voor de 
Westerse landen bedraagt het aandeel 
van de importen uit het Oostblok in het 
BNP slechts I%. 
Het aandeel van de invoer in de diverse 
sectoren van de Sovjet-economie kan 
niet nauwkeurig worden gemeten. 
Hocwel zeker 95% van het in de laatste 
jaren opgestelde machinepark niet 
werd ingevoerd uit kapitalistische lan
den. moet de bijdrage aan de uitrusting 
van sommige takken van industrie niet 
worden onderschat. Voorbeelden hier
van zijn de chemie. de auto-industrie. 
de aardolie- en aardgaswinning en de 
computerindustrie (19). 
Volgens de Hangaardse hoogleraar 
Bognar heeft de Sovjet-Unie Westerse 
technologie nodig om een exportin
Ju,trie van afgewerkte industriepro
Jueten op te bouwen om zo haar een
zijuige exportstructuur te diversifiëren 
(20). 

Rendement Oost-Westhandel 

In tegenstelling tot de jaren "50 moest 
in de jaren '60 worJen vastgesteld. dat 
de economische groei in de Sovjet
Unie niet doorzette. Vanaf 1960 werd 
Je Sovjet-Unie met dalende groeicij
fers geconfronteerd. Om de vaart in de 
ontwikkeling van de economie te hou
den moest men overschakelen op een 
intensief groeipatroon. Voorstellen tot 
economische hervormingen moeten in 
uit kauer worden bezien. 
De hervormingen uit het midden van 
Je jaren '60 kwamen neer op voorstel
len tot decentralisatie van Je beslis
singsbevoegdheid binnen de economie. 
Uit angst voor een verlies van de con
trole over de cconomsiche en maat
schappelijke ontwikkelingen zijn deze 
hervormingen echter niet doorgezet. In 
het aanhalen van de Oost-Westrelaties 
zag het regime een politiek veiliger en 
economisch rendabeler manier om de 
economie te moderniseren, de groei te 
herstellen en tegemoet te komen aan de 
wensen van de consument. 
Maar heeft de opening naar het Westen 
deze wensdromen in vervulling doen 
gaan'? De intensieve groei is niet be
werkstelligd; de neerwaartse groei
trend is niet omgebogen. Import van 
technologie lijkt de technologische 
vooruitgang wel te versterken, maar 
kan er niet als substituut voor dienen. 
De Amerikaanse Sovjet-deskundige 

Bialcr - en velen met hem - beweert dat 
alleen een principiële economische 
hervorming de economie weer kan sti
muleren. Want. .... The existing system 
of planning, incentives. and rewards 
discourages innovation. eneauragcs 
waste. and punishes initiativc" (21). 

3. Politiek gebruik van de handel 

Goederenembargo 

Kan het Westen de handelsbetrekkin
gen met de Sovjet-Unie gebruiken om 
politieke concessies afte dwingen? Om 
een antwoord op deze vraag te geven 
moeten zowel de effecten van een em
bargo op de Sovjet-economie. als de 
mogelijkheden van het Westen om tot 
een sluitend embargo te komen. wor
den onderzocht. 
Duidelijk is dat in hcpaalde sectoren 
van de Sovjet-economie de Westerse 
hijdragen aan de uitrusting helangrijk 
zijn. Dientengevolge zou een stopzet
ting van de Westerse leveranties een 
negatief effect op de ontwikkeling van 
de Sovjet-economie hebben. Maar of 
een embargo - of een dreiging ermee -
invloed kan uitoefenen op de buiten
landse politiek van de Sovjet-Unie is 
een tweede. De geschiedenis van de 
Sovjet-inval in Afghanistan lijkt de ver
onderstelling te rechtvaaruigen dat de 
Westerse leveranties op de korte ter
mijn niet zo essentieel zijn, om de 
Sovjet-Unie af te brengen van een be
paalde koers in de buitenlandse poli
tiek (22). Het is niet waarschijnlijk dat 
de Sovjet-afhankelijkheid van Westerse 
importen zo groot is, dat een embargo 
een destabiliserende crisis in de econo
mie zou veroorzaken (23). 
Hoc effectief is een graanembargo tc
gen de Sovjet-Unie') Na de inval van de 
Sovjet-Unie in Afghanistan rond Kerst
mis 1979 vaardigde de Amerikaanse re
gering een graanembargo uit. De inter
nationale graanmarkt bleek echter 
flexibel genoeg om aan de vraag van de 
Sovjet-Unie te voldoen. In het land
bouwjaar 1980-1981 heefi de Sovjet
Unie 35 miljoen ton graan ingevoerd. 
een rccoru 1 Het emhargo is inmiddels 
weer opgeheven. De grote verliezers 
waren de Amerikaanse boeren. Het 
graanwapen bleek niet effectief. omdat 
de Sovjet-Unie via derden toch aan 
graan kon komen. 

Kredietbeperkingen 

In de VS zijn onder beleidsmakers. die 
voornamelijk op Defensie en bij de 
C.I.A. te vinden zijn. stemmen opge
gaan om de kredietkraan naar de 
Sovjet-Unie dicht te draaien. Volgens 
hen moet de Sovjet-Unie voor een keu
ze worden gesteld: "kanonnen of bo-

ter". Deze maatregel zal volgens hen 
een directe invloed hebben op het mili
taire uitbreidingsprogramma en de 
overzeese operaties van de Sovjet-Unie 
doen verminderen. 
Tegenstanders van een kredietembargo 
hetogen dat de Sovjeteconomie te groot 
is. zich te goed zelf kan bedruipen en 
reeds vaker heeft aangetoond de hui
kriem aan te kunnen halen (24). 
De schuld van de Sovjet-Unie aan het 
Westen valt in feite mee. Zij is de afge
lopen jaren ook geuaald. De terugbeta
ling bedraagt slechts zo'n 12% van haar 
jaarlijkse handel in harde valuta. een 
lager percentage dan hijvoorbeeld Ca
nada. Anders ligt de situatie als Oost
Europa in de analyse worut betrokken. 
In 1982 bedroeg de schuld van Oost
Europa aan het Westen 140.8 miljard 
dollar. Een kredietbeperking zou voor 
de meeste Oosteuropese landen ernsti
ge economische consequenties hebhen. 
De Sovjet-Unie kan zich geen econo
mische crisis in Oost-Europa permite
ren. zoals de gebeurtenissen in Polen 
geleerd hehben. De Sovjet-Unie zou 
gedwongen zijn haar satellietlanden 
economisch bij te springen. 
Dezelfde gebeurtenissen in Polen leren 
echter ook dat de Sovjet-Unie een een
maal bestaande economische crisis ge
hruikt om de zwarte Piet in handen van 
de .. dissidente" bewegingen te spelen. 
Het is de vraag of een volledige 
Westerse kredietstop tot de mogelijkhe
den hchoort, gezien de belangen van 
Westerse banken bij oude leningen aan 
het Oostblok. Daarnaast moet getwij
feld worden aan de mogelijkheden tot 
een gecoördineerde politiek ten aan
zien van de kreuietverschaffing. in 
ogenschouwing genomen de competi
tie tussen de Westerse staten op econo
misch gebied. 

Bij de afweging tot het wel of niet in
stellen van een handelsembargo moet 
ook met de schade. die de Westerse 
economie van dit embargo zou onder
vinuen. worden rekening gehouden. 
Een karakteristiek van handelsovereen
komsten is, dat meestal beide partijen 
er voordeel van hebhen. De Y.S. zijn 
overigens vanuit het verleden veel 
meer geneigd geweest om hun handel 
als politiek instrument te gebruiken 
dan de Westeuropese landen. De 
Sovjet-Unie probeert op dit verschil in 
opvatting in te spelen en zodoende een 
wig te drijven in de Westerse alliantie. 
Het is de vraag of een handelshoycot 
geen tegengestelde effecten veroor
zaakt. Voor de Sovjet-Unie is een poli
tieke en economische isolering een be
kend verschijnsel. In het verleden heeft 
dit eerder motiverende dan desintegre
rende krachten in de Sovjet-Unie opge-
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roepen. Ook op CMEA-niveau zou een 
Westerse boycot, en een daarmee ge
paard gaande economische crisis, een 
door de meeste CMEA-staten onge
wenste integrerende invloed kunnen 
hebben. Op die manier wordt Oost
Europa in de armen van Moskou ge
dreven. 
De vraag of de Sovjet-economie op de 
langere termijn zo kwetsbaar is voor 
Westerse boycot-acties, dat deze acties 
de buitenlandse politiek van de Sovjet
Unie zouden kunnen beïnvloeden, valt 
dus niet op simpele wijze te beant
woorden. Op de korte termijn hebben 
onderbrekingen van Westerse leveran
ties aan de Sovjet-Unie geen effect ge
sorteerd. Zou het daarom niet beter 
zijn om al gedurende de onderhande
lingen over nieuwe leveranties politie
ke concessies van de Sovjet-Unie te 
verlangen? 
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Einde van het Liberalisme? 

Drs. A.A.M. KINNEGING 

1. Inleiding 

Het moderne liberalisme bevindt zich, 
om een modieuze uitdrukking te ge
bruiken. in een identiteitscrisis. Van 
een principieel onderscheid tussen li
beralisme en socialisme is allang geen 
sprake meer. De tijd dat liberalen 
meenden dat (bijna) de enige functie 
van de staat bestond uit de bescher
ming van het privé-eigendom. en dat 
socialisten meenden dat de staat ge
bruikt moest worden om het privé
eigendom van productiemiddelen radi
caal af te schaffen, is lang vervlogen. 
De fronten zijn niet langer gesloten en 
het komt, zoals ook Groenveld in één 
der voorgaande publicaties van Libe
raal Reveil heeft geschreven, hoe Jan-

ger hoc meer voor dat "socialist A in 
zijn beleidsaanbevelingen dichter staat 
bij liberaal A dan bij socialist B en so
cialist C dichter bij liberaal B dan bij 
socialist D"(l). 
Het is natuurlijk een interessante vraag 
hoe deze convergentie heeft kunnen 
plaatsvinden en wat daar de oorzaken 
van zijn. Eigenlijk hebben wij hier te 
maken met twee vragen: 

I. Wat heeft veroorzaakt dat het socia
lisme meer en meer van een revolutio
naire tot een revisionistische ideologie 
is geëvolueerd (in het Westen)? 
2. Wat heeft veroorzaakt dat liberalen 
zich meer en meer distantieerden van 
de klassieke liberale "laissez-faire': 
gedachte, en staatsingrijpen op tal van 



gebieden niet alleen begonnen te ac
cepteren, maar ook te ondersteunen en 
zei fs te initiëren? 
Op de eerste vraag ga ik niet verder in. 
Wie daarover meer wil weten, kan te
recht bij een oeverloze hoeveelheid, 
oude en nieuwe. revolutionaire en 
"anti-revolutionaire", socialistische li
teratuur. 
De tweede vraag is voor liberalen veel 
interessanter. Aan de genoemde ont
wikkeling van het liberalisme liggen 
meerdere theorieën ten grondslag, 
waarvan mijns inziens de volgende de 
belangrijkste zijn: 

I. De theorie dat het model van vol
komen concurrentie misschien in een 
vroegere periode nog wel redelijk over
eenkwam met de feiten, maar in de 
huidige tijd. waarin monopolistische 
verschijnselen geen uitzondering maar 
regel zijn. weinig realiteitswaarde meer 
heeft. waaruit volgt dat de staat dient in 
te grijpen. aangezien monopolistische 
verschijnselen zouden leiden tot een 
suboptimale uitkomst van het 
marktspel (2). 
2. De theorie dat de Grote Depressie 
van de jaren dertig heeft aangetoond 
dat de markteconomie. macro-econo
misch gezien. een inherent sturingsme
chanismc ontbeert dat volledige werk
gelegenheid tot stand brengt. zodat de 
staat voor economische stabilisatie 
moet zorgcn.(Het Keynesianisme) (3). 
3. De theorie dat de volledige afzijdig
heid van de staat ten opzichte van de 
economie in de negentiende eeuw een 
onwenselijke daling van de le
vcnsstanddaard van de bevolking heeft 
vcroorzaakt(4). 
4. De theorie van de externe effecten. 
die ook wel de theorie van de sociale 
kosten genoemd wordt. Van externe et~ 
feeten zou sprake zijn als een markt
transactie ook voor derden positieve 
dan wel negatieve uitwerkingen heeft. 
Het klassicke voorbeeld van negatieve 
externe effecten is een fabriek die de 
lucht vervuilt. zonder de schade die dit 
aan derden toebrengt. te vergoeden. 
Hierdoor ligt de vcrkoopprijs van het 
door de l~thriek geproduceerde goed la
ger en is de geproduceerde hocveelheid 
groter dan maatschappelijk gewenst 
zou zijn. In hocverre sprake is van ex
terne effecten hangt af van de mate van 
uitsluitnaarheid van haten en kosten 
van derden. Als dit volstrekt onmoge
lijk is. spreekt men van zuiver collec
tieve goederen. De staat dient volgens 
deze theorie ten eerste de individuele 
en de sociale kosten op· elkaar af te 
stemmen door in te grijpen in de 
markt. en ten tweede de productie van 
collectieve goederen te ondernemen. 
aangezien via de markt. juist door de 
niet-uitsluitbaarheid van deze goede-

ren, niet tot productie zou kunnen wor
den besloten (5). 

In dit artikel worden de eerste twee van 
bovengenoemde theorieën besproken 
en bccritisccrd vanuit een klassick libe
raal standpunt. Daaronder dient men 
niet zozeer het liberalisme van Smith, 
Ricardo. J.S. Mill c.a. te verstaan, als
wel het liberalisme van hun twintigste 
eeuwse erfgenamen, die zich ook wel 
liberiaristen noemen. Enkele belang
rijke namen zijn Hayck. Mises en Bu
chanan. Ik zal trachten vanuit deze op
tiek plausibel te maken dat bovenstaan
de theorieën niet zonder meer juist 
zijn. Dit is voor liberalen zeer relevant, 
daar de belangrijkste redenen om vol
ledig afstand te nemen van de "laissez
faire':gcdachte daarmee zouden komen 
te vervallen. 

Marktevenwicht versus marktproces 

Bijna elk modern micro-economisch 
leerboek gaat uit van vcrschillende 
marktvormen (6). Tegenover elkaar 
worden geplaatst: I. volkomen concur
rentie. 2. monopolistische concurrren
tic en 3. monopolie. Men stelt vervol
gens dat alleen een economie met vol
komen concurrentie optimaal allo
ceert. zodat geen verandering in de 
productierichting de waarde van de 
productie voor de consumenten nog 
kan vergroten. Dit volgt uit het feit dat 
dan. zodra de markt in evenwicht is. 
overal de prijs (de marginale op
brengst) gelijk is aan de marginale kos
ten. Zolang dat op bepaalde punten in 
de markt niet het geval is zal de input 
daar toenemen (bij marginale winst) of 
afnemen (bij marginaal verlies). totdat 
een evenwicht is bereikt. Meestal 
noemt men als voorwaarden van deze 
marktvorm: I. zeer veel vragers en 
aanbieders, 2. volledige homogeniteit 
van het aanbod. 3. volledige doorzich
tigheid van de markt (d.w.z. dat de 
marktparticipanten geacht worden per
ket te zijn geïnformeerd) en tenslotte 
4. vrije entree van eventuele nieuwe 
marktparticipanten. Tegenover deze als 
ideaal beschouwde. marktvorm plaatst 
men dan de andere marktvormen. 
Bij monopolistische concurrentie zijn 
er weliswaar veel vragers en aanbie
ders. maar bestaan kwal iteitsvcrschil
len in het aanbod. Hierdoor verloopt 
de prijsafzetcurve van een individuele 
aanbieder niet meer. zoals bij volko
men concurrentie, volledig horizon
taaL maar gaat dalen. Het gevolg daar
van is. dat de aanbicder niet meer de 
productie uitbreidt tot het punt van 
laagste gemiddelde kosten. maar min
der gaat produceren. Er ontstaat over
capaciteit, de allocatie-efficiëntie is 
suboptimaal. 

Bij monopolie is er slechts één (grote) 
aanbieder. Hierdoor valt de markt
vraagcurve samen met de prijsafzet
curve van deze aanbieder. Aangetoond 
kan worden dat in het evenwicht de 
monopolist zijn winst maximaliseert. 
indien hij de verkoopprijs hoger en de 
output lager vaststelt dan bij een equi
valentie van marginale kosten en mar
ginale opbrengst. Dit is maatschappe
lijk suboptimaaL Om deze reden is in 
tal van landen anti-trust wetgeving in
gevoerd. Complementair hieraan is de 
theorie van het zogenaamde "natuur
lijk" monopolie. In die situatie zijn de 
kostencondities zodanig dat er op de 
markt maar voor één aanbieder plaats 
is (schaalvoordelen). Een particuliere 
monopolist zou echter zijn output be
perken om zijn winst de maximalise
ren. Daarom moet de staat nationalise
ren of prijsregels opstellen. 
Gewoonlijk redeneert men als volgt 
(7). Het model van volkomen concur
rentie is niet rcal istisch. Vaak is de 
markt "in handen" van enkele aanbie
ders. het aanbod is meestal heterogeen. 
de marktparticipanten zijn geen van al
le perfect geïnformeerd. laat staan vol
ledig rationeel en de mogelijkheid van 
vrij entree is vaak niet realiseerbaar. 
bijvoorbeeld vanwege de kostcnvoorde
len die bestaande aanbieders hebben 
ten opzichte van eventuele nieuwe. wat 
het hen mogelijk maakt een prijzenoor
log te voeren totdat de nieuweling de 
productie weer moet staken. 
Men identificeert vcrvolgens dit model 
met Oe klassiek I iberalc idee van vrije 
concurrentie. en meent dan te hebben 
aangetoond dat dit idee onrealistisch is 
en corrigerend en voorwaardeschep
pend staatsingrijpen noodzakelijk. 
Daarnaast heeft men met behulp van 
het spinncweb-theorema willen aanto
nen dat. zelfs wanneer aan alle voor
waarden van volledige concurrentie is 
voldaan. een tendens naar evenwicht 
niet gegarandeerd is. maar afhangt van 
de prijselasticitciten (8). Men vcron
derstelt daarbij dat de aanbieders uit
sluitend afgaan op de uiteindelijke prij
zen aan het einde van de vorige markt
dag. 

Het identificatieprobleem 

Hoc nu wordt door de klassieke libera
len werkelijk over de markt gedacht") 
(9). 

Uitgangspunt van hun beschouwingen 
is de stelling dat evenwichtsmodellen 
afgeknotte modellen zijn. Over het al
gemeen wordt het economische aspect 
van individuele activiteit gezien als de 
allocatie van schaarse middelen over 
elkaar uitsluitende doeleinden. Dit 
speelt zich af met betrekking tot gege
ven doelen en middelen. Met andere 
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woorden: de marktdata I. preferenties 
2. technologische mogelijkheden en 3. 
beschikbare input (productiefactoren) 
worden constant verondersteld. In dit 
kader kan het economische probleem 
inderdaad worden gezien als een zuiver 
optimalisatieprobleem. waarbij de 
oplossing in de gegevens ligt besloten. 
zodat deze in principe volledig bere
kend kan worden. Dat daar in de prak
tijk weinig van terecht komt door "on
voldoende" rationaliteit der marktpar
ticipanten (intransitieve voorkeuren. 
onvolledige informatie) is een terecht 
punt van kritiek: echter niet op de klas
sieke liberalen. want die hebben de 
neo-klassieke modellen op grond hier
van immer bekritiseerd (10). In werke
lijkheid staat men niet slechts voor een 
optimalisatieprobleem. maar ook en 
vooral voor het identificatieprobleem. 
wat de preferenties zijn en wat het beste 
als middel gebruikt kan worden, juist 
omdat zij niet in een wereld van pcrt'c..:
te kennis leven. Het bestaan van dit 
identificatieprobleem maakt het belang 
van individuele alertheid ten opzichte 
van nieuwe data evident. Deze alert
heid is volgens de klassieke liberalen 
wat ondernemerschap uitmaakt. Als 
men inziet dat aan alle menselijke acti
viteiten een dergelijk ondernemer
schapsaspeet inherent is. kan men ze 
niet langer beschouwen als in principe 
volledig berekenbaar. want besloten in 
de data. Daarnaast behoeft men schijn
baar intransitieve voorkeuren niet meer 
uitsluitend te verklaren als blijkbaar 
gewijzigde preferenties of als irrationa
liteit. maar kan men ze interpreteren 
als de uitkomst van een leerproces. en 
derhalve als een rationele sequentie. 

In hocverre is het noodzakelijk dat ie
dereen alert is') Leidt het marktproces 
niet tot een niet te rechtvaardigen onge
lijkheid omdat sommigen nu eenmaal 
achtcrblijven bij anderen. bijvoorbeeld 
omdat ze minder weten'? De klassicke 
liberalen ontkennen dit. De rol van de 
ondernemer bestaat uit zijn alertheid 
ten opzichte van de tot nu toe onopge
merkte mogelijkheden. die voortvloei
en uit de voortdurende verandering van 
de data. waardoor altijd prijsdiscrepan
ties bestaan tussen verschillende gelijk
soortige markten. Het motief om te 
hcralloccrcn is de winst. Succesvol on
dernemerschap bestaat uit het opmer
ken van deze discrepanties. voordat an
deren dat doen. Het is dus heel goed 
mogelijk te spreken van een markt 
waarin de prijsaanpassingen goed ver
lopen. zonder te veronderstellen dat ie
dereen alert is. Men mag veronderstel
len dat de meeste marktparticipanten 
alleen een optimaliscringsprobleem 
ontwaren. Het ontbreken van alertheid 
verslechtert hun absolute positie niet. 

daar anderen erbij gebaat zijn ze op 
hun wenken te bedienen. Hun relatieve 
positie hangt af van de snelheid en de 
omvang van de reacties op het bestaan 
van ondernemcrswinsten. Alleen in 
een samenleving waarin deze traag ver
lopen en gering zijn. kunnen succes
volle ondernemers hun relatieve positie 
gedurende lange tijd sterk verbeteren. 

Een verbetering van het reactieproces 
is het waarschijnlijkst als men de posi
tic van de ondernemers op generlei 
wijze van staatswege aantast. aangezien 
dat in toenemende mate de noodzake
lijke aansporing voor potentiële con
currenten wegneemt. 
De zwakte van de theorie van de volko
men concurrentie ligt volgens de klas
sicke liberalen niet zo zeer in haar as
sumpties - men kan zelf~ zover gaan te 
stellen dat, mits sprake is van I. volle
dige prijselasticiteit en 2. vrij entree, 
aan de noodzakelijke voorwaarden is 
voldaan - maar in het !Cit dat het een 
cvcnwichtstheoric is. Haar empirische 
waarde is derhalve gering: immers, in 
werkelijkheid is geen enkele markt ooit 
in evenwicht. Het model van monopo
listische concurrentie is ontworpen en 
gepropageerd als een betere weergave 
van de realiteit. Maar omdat daarin de 
werkelijke zwakte van het model van 
volkomen concurrentie niet wordt ver
beterd. lijdt het aan dezelfde zwakte. 
De klassiek-liberale theorie van de 
vrije concurrentie is geen beschrijving 
van een situatie of van een op een situa
tic uitlopend proces. maar van een con
tinu proces. dat weliswaar steeds ten
deert naar een evenwicht maar dit nim
mer bereikt, daar telkens sommige 
marktparticipanten bes I issingen nemen 
die niet haalbaar blijken te zijn, in het 
licht van andere door hun, of door an
deren genomen, beslissingen, dan wel 
daar deze beslissingen suboptimaal 
blijken te zijn vanuit het oogpunt van 
de beslissers. 
Uitgangspunt van het marktproces is. 
zoals gezegd, de wijdverspreide igno
rantie die het alerte individuen moge
lijk maakt goederen duurder te verko
pen dan te kopen. Het proces vindt ten 
eerste plaats door prijsconcurrentie. 
waarbij de ondernemers altijd trachten 
een prijs te bieden. die weliswaar at
tractiever is dan de prijs van de concur
renten. maar niet meer dan nodig is. In 
het proces van concurrentie zullen der
halve talrijke verschillende prijsaan
biedingen plaatsvinden. Ten tweede 
vindt het marktproces plaats door kwa
liteitsconcurrentie, op precies dezelfde 
wijze en om precies dezelfde redenen 
als de prijsconcurrentie. In het alge
meen is het marktproces een voortdu
rende strijd om profilatie en differenti
atie(!!). 

Markt en monopolie 
Er kunnen zich situaties voordoen 
waarbij aan géén van de hierboven ge
noemde condities voor volkomen con
currentie wordt voldaan, zonder dat er 
volgens het klassicke liberalisme in
breuk op de vrije concurrentie is ge
maakt (12). Met de bij volkomen con
currentie bestaande gelijkheid tussen 
marginale kosten en prijs als norm, lij
ken alle sporen van monopolie, gedefi
nieerd als een minder dan oneindig 
elastische (horizontale) individuele 
vraagcurve, maatschappelijke verspil
ling. Deze stelling is echter alleen gel
dig in het marktevenwicht. In werke
lijkheid bestaan geen vastliggende kos
ten en opbrengstencurves, die het de 
ondernemer mogelijk maken de winst
maximaliserende prijs-hoeveelheid
combinatie eenduidig te bepalen. De 
vrije concurrentie bestaat juist uit het 
voortdurende proefondervindelijk wij
zigen van prijs en output en dus van de 
curves. Er bestaan meerdere parcto
optimale punten. De concurrentie 
vindt plaats tussen de aanbieders van 
goederen die elkaars substituten zijn, 
dat wil zeggen: tussen àlle op de markt 
aangeboden goederen. Als een bepaald 
merk koffie te duur wordt. zal men dit 
merk in toenemende mate substitueren 
voor een ander merk. maar daarnaast 
zullen sommigen in het vcrvolg thee 
kopen en weer anderen sparen het geld 
op om er later een televisie van te ko
pen. Het is waar dat substitutie van 
koffie voor een televisie in het algc
meen minder vaak voor zal komen dan 
voor een ander merk koffie. maar een 
aanbicder zal altijd met substitutie re
kening moeten houden. Geen op de 
markt aangeboden goed is daar im
muun voor. 

Dit alles impliceert een ander beeld 
van het monopolie bij de klassicke li
beralen, dan in de moderne ortho
doxie. Het kan voorkomen dat er slecht 
één aanbieder (met invloed op de prijs) 
op een "deelmarkt" is. Dat wil echter 
in deze visie nog niet zeggen dat hij een 
monopolist is. Misschien maakt hij op 
dat moment wel een goedkoper en/of 
beter product dan anderen kunnen pro
duceren. 
Monopolistisch ondernemerschap kan 
niet bestaan. Niemand kan voorkomen 
dat anderen alert zijn. Echter, obsta
kels met betrekking tot de uitvoering 
van de alertheid (productie) kunnen 
wel degelijk bestaan. Monopolie is 
daarom de controle van een producent 
over de noodzakelijke input der pro
ductie. Hierdoor wordt het voor ande
ren onmogelijk hetzelfde product te 
maken. Hun entree als aanbieder op 
deze "deelmarkt" is geblokkeerd. Dat 
hoeft ze er echter niet van te weerhou-



den goede substituten te gaan produce
ren. 
Als er geen goede substituten bestaan 
en (tenminste op korte termijn) even
min ontwikkeld kunnen worden. zal 
het de monopolist inderdaad mogelijk 
zijn de output te beperken. om de prijs 
te doen stijgen. Het is echter zinloos te 
spreken van inefficiëntie. als alleen een 
alleswetende dictator het gebruik van 
de beschikbare input zou kunnen ver
beteren door de producenten te vcr
plichten hun productie te vergroten tot
dat de prijzen gelijk zijn aan de margi
nale kosten. Het is juist de "functie" 
van concurrerend ondernemerschap de 
laagste kosten te ontdekken. Dit proces 
wordt in belangrijke mate gestimuleerd 
door de mogelijkheid van een (tijdelij
ke) "monopoly rent" als men met een 
beter of goedkoper product op de 
markt komt dan de concurrenten. 
De omvang van een onderneming zegt 
niets over zijn positie op de markt. 
Zelfs als de marxistische concentratie
wet empirisch juist is, betekent dat nog 
niet dat de concurrentie langzamer
hand ondermijnd wordt (13). In de eer
ste plaats moeten ook dergelijke gigan
ten altijd rekening houden met poten
tiële concurrenten. Maar bovendien 
heeti de moderne techniek, die de con
centratie mogelijk maakt. tevens geleid 
tot een versterking van de concurren
tie, en wel in drie opzichten. Ten eerste 
verloren. door de grote verbetering en 
prijsdaling van transportmogelijkhe
den. vele lokale markten hun zelfstan
digheid. Ten tweede leidde de moderne 
techniek tot een enorme vcrsterking 
van de substituticconcurrcntic. en ten
slotte is hierdoor ook de aanpassings
capaciteit van het industriële apparaat 
veel groter geworden. zodat men vaak 
veel sneller en met (relatief) veel min
der kosten op de productie van een an
der goed kan overschakelen. De opti
male omvang van een onderneming 
vcrschilt van markt tot markt en veran
dert naarmate de techniek vordert. 
Anti-trustwetgeving belemmert daar
om het marktproces. 

Er is slechts één geval waarin monopo
lie een voor de consument schadelijke 
uitwerking hccti. Dat is het geval wan
neer de staat aan bepaalde producenten 
(incluis zichzelf) een productieprivile
ge toekent of anderen verbiedt te pro
beren een aantrekkelijker product op 
de markt te brengen. 
De algemene conclusie is dat juist 
staatsingrijpen. alhoewel bedoeld als 
een verbetering van het marktproces. 
leidt tot een suboptimale uitkomst cr
van. Daarom propageren de klassieke 
liberalen een verregaande scheiding 
tussen staat en economie. 

2. De Grote Depressie en het markt
mechanisme 

De jaren dertig van de twintigste eeuw 
zijn de geschiedenis ingegaan als de ja
ren van de Grote Depressie. Meestal 
schrijft men de Depressie toe aan het 
tekortschieten van het marktmecha
nisme (14). Deze interpretatie heeft een 
grote autoriteit verkregen. waartoe op 
theoretisch vlak vooral het Keynesia
nismc heeft bijgedragen. 
De kern van de Keynesiaanse theorie 
is. dat in een economie vicieuze cirkels 
steeds latent aanwezig zijn. waardoor 
gemakkelijk een neerwaartse spiraal 
van bestedingen en inkomens kan ont
staan. waarbij waarschijnlijk grote 
werkloosheid zal optreden. De redena
tic is als volgt (15). Als in een econo
mie met volledige werkgelegenheid de 
bestedingen dalen - om welke reden 
dan ook - ontstaat er een dctlatoire spi
raal die de bestedingen net zo lang vcr
der omlaag drukt. totdat de daling van 
de bestedingen genoeg is achtergeble
ven bij de daling van het inkomen om 
een nieuw evenwicht te doen ontstaan. 
Een voorbeeld: de consumptieve beste
dingen dalen. De betrokken goederen
markten zijn niet langer in evenwicht 
bij de actuele prijzen. Als men vollcdi
ge tlexibilitcit van de prijzen veron
derstelt. dan zullen deze snel dalen tot
dat vraag en aanbod weer rnet elkaar in 
overeenstemming zijn. Deze gedaalde 
prijzen noodzaken lagere inkomens. 
Als deze zich niet snel genoeg aanpas
sen, ontstaat werkloosheid. aangezien 
sommige bedrijven dan niet langer ren
dabel zijn. Hoc dan ook: het totale in
komen daalt. Dit veroorzaakt weer een 
daling van de consumptieve bestedin
gen. waardoor de volgende inkrim
pingsronde begint. 

Volgens vele neo-klassieke economen 
staan tegenover dalende consumptieve 
bestedingen stijgende investcrings
bcstcdingen. Daar de meeste mensen, 
die besluiten minder te consumeren, 
hun geld naar de bank brengen. waar 
de gewijzigde verhouding tussen vraag 
en aanbod van geld de rentevoet doet 
dalen. zullen de leningen voor in
vesteerders aantrekkei ijker worden. 
zodat de investeringsbcstedingen stij
gen. Daarnaast zullen toenemende be
leggingen eveneens een neerwaartse 
druk op de rente uitoefenen. In de Key
nesiaanse theorie blijft deze tegenbe
weging, waardoor de totale bestedin
gen op peil blijven en de detlatoire spi
raal niet ontstaat, uit. Dit kan verschil
lende oorzaken hebben. Voorzover de 
investeringen afhankelijk zijn van de 
interest, wijzen Keynesianen op de mo
gelijke oneindige elasticiteit van de 
geldvraag bij een bepaald minimum, 

waardoor de interestvoet niet langer 
daalt. Voorzover de investeringen af
hankelijk zijn van toekomstverwachtin
gen van investeerders. wijzen zij op het 
slechte psychologische klimaat bij da
lende prijzen. Een en ander treedt ver
sterkt op indien zich. als gevolg van ri
giditeit van prijzen en lonen. grotere 
voorraadvorming. grotere werkloos
heid en meer faillissementen voordoen. 
De staat dient nu. volgens de Kcynesia
nen. de onderbesteding tegen te gaan. 
door belastingverlaging zonder ver
mindering van de staatsuitgaven of ver
hoging van de staatsuitgaven zonder 
verhoging van de belastinginning (16). 
Hierdoor worden de bestedingen aan
gezwengeld, waardoor de inkomens 
stijgen. wat weer de bestedingen ver
groot enz. De tekorten in de staatskas 
verdienen zichzelf zodoende terug. 
Deze theorie geldt mutatis mutandi~ 
voor de situatie van overbesteding 
(conjuncturele inflatie). 

Is Keynes dood? 

De Keynesiaanse benadering heeft. na 
WO-II. zowel de (economische) theo
rie als de praktijk beheerst. Daar is 
sinds een aantal jaren. met name door 
de toenemende invloed van het mone
tarisme. wat verandering in gekomen. 
Het monetarisme wordt vaak bc
~chouwd als hét moderne klassicke li
beralisme. Nu bevat het monetarisme 
ongetwijfeld veel elementen van deze 
ideologie, maar er bestaan toch wel de
gelijk grote vcrschillen (17). Ik kom 
hier op terug, nadat ik de klassick
liberale theorie met betrekking tot de 
Keynesiaanse problematiek - de zoge
naamde spaarparadox (18) - heb weer
gegeven (19). De hamvraag is natuur
lijk. zoals hierboven al aangeduid, of 
de consumptieve en de investerings
bcstcdingen zich parallel dan wel in
vers aan elkaar bewegen. Wanneer 
men. zoals Keynesiancn graag doen, 
de economie bespreekt als kringloop 
van productie en consumptie. is de 
conclusie tot het bestaan van een spaar
paradox zeer verleidelijk. Als het idee 
van een vrij homogene vraag naar ka
pitaalgoederen. min of meer direct af
hankelijk van de vraag naar consump
tiegoederen. een adequate beschrijving 
van de werkelijkheid was. zou deze 
theorie zonder meer juist zijn. 
Zodra men echter, als de klassieke li
beralen. de productiesector niet langer 
als monoliet, maar als een reeks van cl
kaar opvolgende productiestadia be
schouwt, ligt de zaak anders. Econo
mische vooruitgang wordt noodzake
lijk geboekt. als de producticstruc
tuur"vcrlengd" wordt. als de "produc
tie-omweg" vergroot wordt, ten einde 
de output van consumptiegoederen te 
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vergroten. Hiermee wil niet meer ge
zegd zijn dan dat de productie steeds 
kapitaalsintensiever dient te worden. 
Geïnvesteerd wordt tot de "marginal 
efficiency" gelijk is geworden aan de 
interestvoeL De klassieke liberalen 
vcronderstellen nu dat de technische 
mogelijkheden nimmer de beperkende 
factor op de verlenging van de produc
tiestructuur vormen. Het gebrek aan 
betaalbaar kapitaal is de beperkende 
factor. De technische mogelijkheden 
lopen steevast vooruit op de economi
sche mogelijkheden. Als dit zo is, be
paalt de rentevoet welke van de nieuwe 
"omwegen" realiseerbaar zijn en welke 
niet. Als deze daalt, kan aan de vraag 
naar kapitaal voor een groter deel wor
den voldaan. 
Laten wij nu eens de effectieve geld
hocveelheid (mv) paribus stellen en on
derzoeken wat er volgens de klassieke 
liberalen gebeurt, wanneer dan de con
sumptieve bestedingen dalen omdat de 
besparingen, om welke reden dan ook. 
toenemen. De prijzen en de lonen in de 
consumptiegoederensector zullen een 
dalende tendens vertonen en er zal 
waarschijnlijk overcapaciteit en over
matige voorraadvorming ontstaan. zo
dat deze sector op den duur zal inkrim
pen. Dit betekent dat een kleinere 
kwantiteit consumptieve bestedingen 
een grotere kwantiteit investerings
bcstedingen zal moeten dragen. anders 
raakt de economie in een Keynesiaanse 
spiraal verstrikt. De kapitaalgoederen
sector merkt vooralsnog slechts dat de 
eredieten goedkoper zijn geworden en 
zal gaan investeren. Daarenboven is 
een productstadium. naarmate het ver
der van de consumptiegoederensector 
afligt. steeds onafhankelijker van de 
hocveelheid afgezette consumptiegoe
deren. daar het steeds "constanter" ka
pitaal produceert. Door de toegenomen 
investeringen zullen de prijzen van de 
productietactoren hier gaan stijgen. De 
niet-specifieke factoren uit de con
sumpticgoedcrcnsector. die door de 
prijsdaling aldaar onder druk waren 
komen te staan. zullen verhuizen naar 
de "hogere" stadia. 
De vcrgoottc productiviteit van de vcr
lengde productiestructuur verhoogt de 
productie van consumptiegoederen op 
den duur. Hierdoor dalen wederom de 
prijzen van de consumptiegoederen. 
Hieruit volgt dat in een economie 
waarin de productiestructuur verlengt 
wordt. het geaggregeerde factorinko
men misschien wel daalt. maar de prij
zen van de goederen altijd meer dalen. 
zodat het reële factorinkomen stijgt 
(20). 

De monetaire factor 

Nu wordt in een groeiende economie 

de behoefte aan geld groter. De vraag 
naar geld stijgt en de prijzen van de an
dere goederen dalen e.p. verhoudings
gewijs. Een zeer wijdverbreide opvat
ting is dat dit tegengegaan dient te wor
den. door het geldaanbod evenredig uit 
te breiden. aangezien deflatie zou lei
den tot inkrimping van de economie. 
Dit argument is. volgens de klassieke 
liberalen, alleen correct voor zover het 
een tijdelijk en onregelmatig verschijn
sel betreft. Zodra de opvatting dat alle 
prijzen zullen blijven dalen algemeen 
wordt, zal de interestvoet gecorrigeerd 
worden met een negatieve prijsindex. 
zodat de investeerder tegen prijsdaling 
is verzekerd. Als er echter sprake is 
van een "money-illusion". gaat dit niet 
op en heeft deflatie wel degelijk nega
tieve effecten. Het probleem van onze 
tijd is echter niet deflatie. maar infla
tie: de ontwaarding van het geld. Ook 
hier geldt: voorzover "money-illusion" 
een rol speelt, kan inflatie tot een gro
tere investeringsomvang leiden en al
dus een positief effect hebben. maar 
zodra indexering een algemeen ver
schijnsel wordt, verdwijnt dit (21). 
Het beste lijkt een opzet waarbij de 
geldhoeveelheid zodanig varieert. dat 
deze, gegeven de omloopsnelheid. een 
min of meer constant prijspeil ten ge
volge heeft. De vraag i~ echter waar
door dit het beste gegarandeerd wordt. 
Kcynesianen hebben over het algemeen 
weinig belangstelling voor deze proble
matiek. Zij veronderstellen meestal dat 
het moderne bankwezen. binnen door 
de monetaire autoriteiten gestelde 
grenzen. of een automatische verande
ring van de omloopsnelheid. er wel 
voor zal zorgen dat een monetair even
wicht bestaat dat past bij het inkomen
sevenwicht (22). De monetaristen stel
len veel meer belang in het geld. dat 
volgens hun een actieve. strategische 
grootheid in het economisch leven is. 
De nadruk op de monetaire factor 
brengt hun er echter niet toe een acti
vistische monetaire politiek ("fine
tuning") te propageren. Daar men niet 
voldoende nauwkeurige informatie kan 
hebben omtrent de economische wer
kelijkheid, dienen de monetaire autori
teiten hun activiteiten te beperken tot 
het (direct of indirect) scheppen van 
een jaarlijkse nieuwe hoeveelheid geld 
overeenkomstig de reële groei van het 
geaggregeerde inkomen (23). 

De klassieke liberalen wijzen erop dat 
de micro-economische en korte
termijn voordelen van overmatige geld
schepping. zowel door de banken als 
voor de staat, zoals de geschiedenis 
ons leert, meestal zwaarder wegen dan 
overwegingen met betrekking tot de na
delen op lange termijn (24). Zij hebben 
verschillende (elkaar ten dele uitslui-

tendel voorstellen gedaan om de con
trole over de geldhoeveelheid te verbe
teren. Ten eerste. een volledig onaf
hankelijke monetaire autoriteit (25). 
Ten tweede. een internationale terug
keer naar de gouden standaard (26), of 
een andere "commodity reserve cur
rcncy" (27) en tenslotte, de invoering 
van een systeem van "frec banking". 
(28) waarover iets meer gezegd dient te 
worden. 
"Frcc banking" behelst niet minder 
dan de privatisering van de gelduitgif~ 
te. De ratio daarvan is het historische 
gegeven dat de staat bijna altijd en hij
na overal de belangrijkste oorzaak van 
de geldontwaarding is en is geweest. en 
dat van de mogelijkheid langs de ge
makkelijkste weg uitgaven te betalen. 
daar de consequenties pas op langere 
termijn zichtbaar worden. snel gebruik 
zal worden gemaakt. met name in een 
democratie. 
Er bestaan twee mogelijke punten van 
kritiek met betrekking tot "frec ban
king". Men kan van mening zijn dat 
hierdoor de geldschepping onvoldoen
de zal zijn om een constant prijspeil te 
bewerkstelligen en men kan van me
ning zijn dat het ontbreken van een 
controlerende instantie de banken er 
juist toe zal brengen een overmatige 
hocveelheid geld te creëren. 

Zolang de banken honderd procent 
kasreserve hebben. is het krediet dat 
zij vcrlenen "materieel krediet". d.w.z. 
krediet op zakelijk onderpand. Zodra 
dat niet langer het geval is. wordt een 
deel "circulatiekredict". Hiermee kun
nen de banken hun kredietverlening 
vergroten tot een bedrag dat vèr uit
komt boven de aanwezige reserves. Het 
spreekt vanzelf dat dit slechts goed gaat 
tot een algehele vlucht van crediteuren 
plaatsvindt. Intussen vcrgroot het nieu
we circulatiekrediet de geldhoeveel
heid wat e.p. een prijspeilstijging ten 
gevolge heeft. De vraag is nu of in de 
vrije markt aan de uitgifte van circula
tiekrediet door de banken grenzen zul
len bestaan. en. zo ja. waardoor deze 
bepaald zullen worden. 
Als in een bepaalde economische een
heid (bijvoorbeeld een geïsoleerd land) 
maar één bank bestaat die circulatie
kredict verleent. dan moet deze er ten 
eerste voor zorgdragen dat de cliënten 
hun vertrouwen in de opvraagbaarheid 
van hun besparingen niet verliezen en 
ten tweede het circulatiekrediet niet zo 
snel moeten doen toenemen, dat de 
geldontwaarding zeer zichtbaar wordt. 
zodat de cliënten vluchten in zakelijke 
waarden. 
Zulk een alomvattende bank is dus niet 
vrij in de uitgifte van circulatiekredie
ten. De grenzen daaraan zijn, zodra er 
meerdere banken bestaan, echter veel 



nauwer. De cliënten van een bank die 
méér circulatiekrediet uitgeeft dan an
dere banken. kunnen op de goederen
markten hun vraag vergroten, wat de 
prijzen daar opdrijft. De cliënten van 
de andere, conservatievere, banken 
moeten hun vraag verminderen. De 
cliënten van de meest expanderende 
bank menen ook van niet-cliënten meer 
te kunnen kopen van zij verkopen. 
Daarvoor is hun circulatiekrediet ech
ter niet geschikt. Om niet-cliënten te 
betalen. moeten de cliënten hun krediet 
eerst weer inlossen. De reserve van de 
bank slinkt daardoor, zodat het punt 
van insolvabiliteit nadert en zij genood
zaakt is het uitstaande ciculatickrediet 
te verminderen. 
Ook als men assumeert dat alle markt
partijen de schuldbewijzen van alle 
banken aannemen. geldt het boven
staande. Zodra zij deze bij hun bank 
storten. zal die de rekening aan de ver
plichte bank presenteren, waardoor 
hetzelfde effect als hierboven optreedt. 
Mocht de noodzaak zo te handelen 
door een bank ooit verwaarloosd wor
den. dan zal de toename van vcrvalsin
gen van schuldbewijzen van goede ban
ken en van schuldbewijzen van slechte 
banken deze bank er snel toe drijven 
hieraan nauwgezetter te voldoen. De 
cliënt is nu eenmaal snel verloren. als 
hij niet prompt bediend kan worden. 
Slechts als men de banken priviligeert. 
door de oprichting van een bank der 
banken. die de dreiging van insolvabi
liteit sterk vermindert. wordt de vcrlei
ding voor de bank~n om het circulatie
krediet sterk uit te breiden zeer groot. 
Op de vrije markt zouden onvoorzich
tige banken snel ten onder zijn gegaan. 
en het publiek. door de geleden verlie
zen. dubbel voorzichtig ten opzichte 
van de overige banken. 
Dit kan een langzame, gematigde ver
groting van de geldhocveelheid (door 
middel van uitbreiding van het circula
tiekrcdict) door gerenommeerde en 
voorzichtige banken niet verhinderen. 
Verhinderen is echter wenselijk noch 
noodzakelijk, zoals wij gezien hebben. 

Conjunctuur en staat 

Het bovenstaande brengt mij op de 
klassick-liberale theorie van de con
junctuurcyclus. waarin de gelduitgifte 
een centrale rol speelt (29). 
Zoals wij hebben gezien. leidt een ver
groting van de besparingen volgens de 
klassieke liberalen tot een duurzaam 
kapitaal intensievere producticstruc
tuur. waarschijnlijk met een lagere in
tcrcstvoct. 
Wat gebeurt er nu als de creatie van 
circulatiekrediet of de geldschepping 
van de monetaire autoriteiten of de 
staat de interest op de geld-en kapitaal-

markt verlaagt, zonder dat er sprake is 
van een grotere spaarzin? Een aantal 
voorheen onrendabele projecten zal nu 
rendabel lijken, zodat de investeringen 
waarschijnlijk zullen toenemen. In te
genstelling tot een groeiende vrije 
markteconomie staat nu echter tegen
over toegenomen besteding in de hoge
re stadia geen afgenomen besteding in 
de lager stadia. Daar waar tot dan toe 
een groter dan "normale" overcapaci
teit en werkloosheid bestond, zal de 
toegenomen hoeveelheid circulatiemid
delen vooralsnog slechts deze reserves 
sneller mobiliseren. Aangezien de eco
nomie echter geen monoliet is, bestaat 
deze situatie nooit in alle sectoren. Het 
gevolg is, dat monetaire stimulatie van 
aanvang af in toenemende mate leidt tot 
een strijd om de productiemiddelen die 
hun prijs opdrijft. De hogere lonen 
vcroorzaken wederom een grotere con
sumptie, waarin de ondernemers een 
bevestiging van de juistheid van hun in
vestcringsbeslissing zien, zodat de in
vesteringen nog verder zullen toene
men. 
Het is niet juist dat de klassicke libera
len overinvestering als oorzaak van de 
hausse zouden zien. Meer investeren 
kan men slechts als er een grotere hoe
veelheid productiemiddelen beschik
baar wordt. Daar - afgezien van "for
ccd savings"(30) -de consumptie in de 
hausse niet af-. maar toeneemt, ont
staat zeker geen grotere hocveelheid 
kapitaalgoederen. Het wezen van de 
hausse ligt in het investeren in de ver
keerde richting. De ondernemers ge
bruiken de beschikbare hoeveelheid 
kapitaalgoederen, alsof hun een grotere 
ter beschikking staat. Zij plannen een 
productie-uitbreiding. die. gegeven het 
bestand aan productiemiddelen. onmo
gelijk is. Zolang de kredietexpansie 
aanhoudt wordt dit niet zichtbaar. De 
steeds langere wachttijden worden 
door de ondernemers juist gezien als 
een gunstig teken. Zodra echter de 
voortdurende prijsstijging geïndexeerd 
wordt. of de kredietexpansie vermin
dert, gaat de marktinterest weer stijgen 
(31). Dan blijkt al snel dat een groot 
deel van de plannen niet uitgevoerd kan 
worden bij gebrek aan complementaire 
kapitaalgoederen. of dat de opgebouw
de productiecapaciteit niet volledig be
nut kan worden bij gebrek aan afzet. 

Men bevindt zich in de situatie van een 
aannemer. die met een bepaalde hoe
veelheid bouwmateriaal en arbeids
kracht een huis moet bouwen. maar 
zich vcrrekent en het fundament te 
groot aanlegt, zodat hij op een gegeven 
moment niet vcrder kan bouwen. De 
depressie wordt niet veroorzaakt door 
een gebrek aan geld, maar door een ge
brek aan complementaire productie-

middelen en afzet ten gevolge van pro
ductie in de verkeerde, niet door de 
consumenten meest geprefereerde rich
tingen en is een noodzakelijke "kuur" 
(32). 
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Politieke praktijk tegenover liberale 
ideologie 

Dr. W.N.A. KLEVER 

Liberalisme wordt doorgaans gekarak
teriseerd als een politiek standpunt dat 
maximalisatie van individuele vrijheid 
en minimalisatie van overheidsbemoei
enis inhoudt om aldus een optimaal 
welzijn voor allen te bewerkstelligen. 
Liberalen zijn thans zeker geen aan
hanger meer van een ongeconditio
neerd .. laissez faire". de slogan waar
mee de fysiokraten de mercantilisti
sche 'état tuteur bestreden. doch zijn 
wel uiterst wantrouwig ten aanzien van 
regulering van het maatschappelijk c.q. 
economisch leven van bovenaf. De 
grens van het toelaathare en zeker van 
het efficiënte overheidsingrijpen is 
naar hun mening snel bereikt. De vrije 
handelingsruimte en de onbelemmerde 
ontplooiingskansen van individuen en 
groepen zien zij dan in gevaar komen; 

bij een topzware politiek wordt het per-

soonlijk initiatief (en waar anders moet 
maatschappelijke verbetering vandaan 
komen'?) gehinderd. het economisch 
evenwicht verstoord en welvaart en so
ciale vrede bedreigd. Liberalen steu
nen daarom de zgn ... neutraliteitspro
positie": waar niet perse nodig. dient 
de staat zich van systematische aktie te 
onthouden (1). Dus liefst geen loon
maatregel. geen protectionisme. en zo 
weinig mogelijk subsidies voor hijzon
dere doelstellingen. 

I. Gangbare opvatting 
Ik meen dat ik met bovenstaande schets 
zo eerlijk mogelijk ben en geen carica
tuur maak van de gangbare liberale op
vattingen. Er is mij veel gelegen aan 
een objektieve weergave van de heer
sende opinie onder liberalen omdat ik 
van plan ben straks eeu onderdeel daar-



van als onliberaal aan de kaak te stel
len. Daarom lijkt het mij ook nuttig. 
voor mijn beschrijving eerst nog be
scherming te zoeken bij een erkend li
beraal auteur. Ik kies daarvoor een ci
taat uit van Golo Mann. die in de Uni
,·erscle f#reldgeschiedcnis (2) de poli
tieke oorsprong van het liberalisme be
schrijft (terwijl ik zojuist o.m. ook 
op de economische oorsprong wees): 
.. Dat wat de Franse Revolutie oor
spronkelijk met de Amerikaanse ge
meen had en wat ze in haar eerste jaren 
gedacht had te verwezenlijken. was het 
ideaal van een rationeel opgebouwde 
rechtsstaat die door vrije burgers in 
vrijheid bestuurd werd. Voor dit com
plex van met elkaar vcrbonden normen 
en verwachtingen kwam na 1815 een 
Spaans woord in gebruik: liberalis. 

De vrijheid waarvan hier sprake was. 
was niet zozeer een vrijheid ten behoe
ve van de staat; deze vrijheid was im
mers onder de absolute monarchie zo 
groot als maar mogelijk is. Het ging 
om \'rijhcid ren op~ichre \'an de sraar, 
om gegarandeerde zekerheid tegen ie
dere vorm van willekeur van de kant 
van de staat. Niet de staat was het cen
trale uitgangspunt van dit denken. 
maar de indil'iducle htngcr, die niet ge
hinderd werd in de ontplooiing van zijn 
talenten. in de activiteiten van zijn 
geest. in het veiligstellen van zijn mate
riële belangen. Om deze zekerheid. 
waarop het in hoofdzaak aankwam. te 
genieten. moest de burger deelnemen 
aan de staatsmacht. daarom mocht de
ze niet onafhankelijk van hem zijn. 
maar moest zij van hem uitgaan. Daar
om eiste men niet alleen hcperking \'!111 

\\'aT de staar Cl/ :ijn t!(amdcrlijke mga
llell nwchren doen, maar ook \'erkie
~ing van de overheidsorganen. repre
sentativiteit. De oude overheid had te 
veel geregeerd. niet te weinig. De 
constitutionele staat zou voor het be
hartigen van het algemeen welzijn het 
noodzakelijke doen. maar vcrder zou 
aan de individuele burger de vrijheid 
gelaten worden om te doen en laten wat 
hij wilde" (cursivering van wk). 

De idealen van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Demoeratic sluiten. zelfs 
wat de volgorde van de twee laatste 
substantieven betreft. nauw aan bij de
ze progressieve en linkse (Lafayette c.s. 
zat in het parlementsgebouw. het palais 
Bourbon. ter linker zijde!) beweging. 
Vrijheid ten opzichte van de staat, ont
plooiingsmogelijkheden. welzijn etc .. 
alles te bereiken via een democratische 
samenlevingsorganisatie. langs welke 
weg men de overheidszorg en ovcr
heidsbetutteling tot het vereiste mini
mum zou gaan terugbrengen. 

2. De weerbarstige praktijk 
Nadat ik reeds eerder enkele aanteke
ningen heb gemaakt bij het liberale po
litieke standpunt (3). voel ik thans be
hoefte. mijn kritiek op een m.i. on
juiste interpretatie van het liberalisme 
te preciseren. Aanleiding daartoe is de 
constatering. dat liberale politici (al of 
niet in een coalitie werkzaam zijnde) 
evenmin als andersgezinde politici in 
de praktijk de staatsinvloed terugdrin
gen of kunnen terugdringen. hoczeer 
ook het mooie woord .. deregulering" 
in hun vaandel geschreven staat. 
Ik denk daarbij niet aan specifiek Ne
derlandse toestanden. maar beweer. 
dat zulks in het algemeen zo is. waar li
beraal gezinde of I iberaal georiënteer
de regeringen aan het bewind zijn. 
Nederland is natuurlijk wel een spre
kend voorbeeld van dit onvermogen tot 
overhcidsminimaliscring. Soms krijgt 
men de indruk dat liberale bewindslie
den het voor de burger allemaal nog 
klemmender en complexer weten te 
maken dan anderen. Men denke bv. 
eens aan de belastingwetgeving voor 
tweeverdieners. Onathankclijk van de 
beoordeling van dit voorbeeld zou ik 
nu de vraag willen stellen. '!{de libera
le Theorie dan \\'cl de lihcrale prakrijk 
nier deugT. 

Na atloop van een regeringsperiode. 
waaraan liberale politici· deelnamen. 
hoort men wel eens de verontschuldi
ging: ja wc konden niet alles doen wat 
wc wilden doen. omdat wc telkens 
compromissen moesten sluiten: wc zijn 
niet helemaal aan de uitvoering van on
ze belcidspunten toegekomen etc. etc. 
Men heeft m.a.w. de neiging om de 
theorie. zoals boven geschetst in mijn 
eigen woorden of die van Golo Mann. 
overeind te houden en de gerealiseerde 
praktijk als inade4uaat of onbevredi
gend te kenschetsen. Uit respect voor 
de sacrosancte opvattingen van de par
tij. die men niet wil aantasten. verloo
chent men maar steeds de praktijk. 
waarvoor men zich toch met zoveel 
en erg ie en idealisme heeft ingezet en 
zoekt men de verklaring voor de afwij
king van het ideaal in de moeilijke om
standigheden. in onvoorziene tegensla
gen. in de logheid van het ambtelijk ap
paraat. in de taaiheid van de tradities of 
de bekende .,smalle margcs van de de
mocratie". Zouden we de zaak niet 
eens omdraaien en de praktijk (natuur
lijk niet elk onderdeel van de praktijk) 
trachten te verdedigen ten koste van de 
theorie. die coûte que coûtc de actiera
dius van de overheid wil reduceren? Zit 
er m.a.w. geen stuk onhoudbare ideo
logie in de gangbare liberale opvattin
gen, die door de harde politieke prak
tijk van alledag wordt weerlegd? 

3. Overheidsfunctie en belangenbe
hartiging 
Laten we die politieke praktijk eens 
haarscherp analyseren. Er zijn in een 
land als het onze. waar iedere volwas
sene stemrecht heeft en politieke ver
antwoordelijkheid draagt. steeds tegen
gestelde belangen. niet alleen tussen 
rijk en arm. tussen godsdienstige groe
pcringen onderling en dan ook nog te
genover onkerkelijken. tussen voor- en 
tegenstanders van kernbewapening. 
ontwikkelingshulp. belastingverlaging. 
inpoldering van de Markerwaard. dis
criminatic enz. De politieke partijen 
zijn te beschouwen als legale actie
groepen ter verwerkelijking van een 
bepaald stel verlangens aangaande de 
organisatie van onze samenleving. La
ten wc die partijen de Zwarten. Roden. 
Blauwen. Groenen en Witten noemen. 
Afhankelijk van de windrichting. de 
mode. de ontwikkeling van het collec
tieve bewustzijn (qua wetenschappelij
kc kennis en morele overtuigingen). 
gebeurtenissen van mondiale dimen
sies (oorlogen. oliecrisis. computerise
ring bv.) en honderd andere làctoren. 
bchaalt nu eens deze. dan weer die 
kleur een stembusoverwinning. In het 
jaar X vormt een coalitie van de Zwar
ten en Roden de regering. in het jaar Y 
de coalitie Roden-Blauwen. in het jaar 
Z het verbond tussen Blauwen en 
Groenen of een andere van de mogelij
kc combinaties. Aj'l1'isselmd \\'ordr de 
m·erlteidsjimcrie door \'erscltillmde 
hclallgengroeperillgelt \t'tUtJgenonlt'n. 

Wc moeten nu goed onderkennen. dat 
de zogenaamde o,·crhl'id niets anders 
voorstelt dan de m·emtachr en :eggen
schap \'an her ene hc\'Oiking.wlecl m·cr 
de resTerende ht'\'olkingsgmepen, 
rechtmatig verkregen volgens algc
meen erkende uitgangspunten (grond
wet en kieswet). Dat bevolkingsdeel. 
dat het geluk heeft om volgens algeme
ne instemming (gebleken uit 1) het ter 
stembus gaan en 2) het grootste aantal 
stemmen) het bewind te mogen voeren. 
zal vanzelfsprekend proberen. alle za
ken zoveel mogelijk naar eigen inzicht 
en goeddunken en overeenkomstig ei
gen belangen te regelen. De Zwarten 
zullen alles zwart willen kleuren. de 
Roden rood en bij de combinaties zal 
er steeds een mengsel van twee kleuren 
te voorschijn komen. 
Geen der partijen of combinaties zal 
zich ervan onthouden om haar stempel 
op het geheel te zetten. indien het er de 
kans toe krijgt. Eenmaal aan de rege
ring gaatmen onstuitbaar aan het orde
nen en regelen, gebieden en verbieden. 
instellen en opheffen. om de maat
schappelijke werkelijkheid zoveel mo
gelijk gestalte te geven overeenkomstig 
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het regeerakkoord en de daaraan ten 
grondslag liggende concrete partij
programma's. De ene keer zal dat re
sulteren in een stel maatregelen zus 
(meer steun voor bedrijven, minder 
voor opbouwwerk en gezinszorg. meer 
staatsbemoeienis om de mensen meer 
zelf te laten betalen, om de belasting te 
differentiëren etc.), de andere keer in 
een stel maatregelen van een andere 
signatuur. 

4. Andere regelingen 
Wat ik nu wil stellen is, dat doge/ijke 
sets \'mi maatregelen ::.i eh in genen dele 
\WI elkaar onderscheiden door meer of 
minder m·erheidsbemoeienis o\'er het 
hele terrein van mogelijke overheidsbe
moeienis. Elke partij wil haar visie op 
het algemeen welzijn realiseren en kan 
dit niet anders doen dan door een her
schikking en verandering van de sa
menlevingsregels. hetgeen onherroepe
lijk afschaffing van sommige oude en 
invoering van evenzo vele nieuwe re
gels betekent. Het is een sprookje dat 
dit verschil generaliter kan worden ge
typeerd als hetzij minimalisering hetzij 
maximalisering van overheidshande
len. Wèl kan zulks het geval zijn op 
specifieke gebieden. bv. dat van het on
derwijs. van de markt- of industriesek
tor. van het minderheidsbeleid. Maar 
over het geheel genomen zullen over
heden. omdat zij de belangen van hun 
achterban willen dienen. niet meer (!f 
minder doch anders en anders regelen 
en bes I issen. 
Om die reden meen ik. dat liberale po
litici geen kwaad geweten hocven te 
hebben. wanneer zij achteraf moeten 
vaststellen. dat zij bij het uitvoeren van 
hun verkiezingsprogramma tevens hun 
geloof hebben moeten verzaken. Zij 
zouden daarin veeleer een stimulans 
moeten zien. om hun geloof en met na
me de gewraakte ideologische compo
nent daarin. in realistische zin bij te 
stellen. 

5. Spanning tussen vrijheid en demo
cratie 
Eigenlijk had een grondige overweging 
van de overige componenten deze her
ziening van het ideaal al eerder moeten 
afdwingen. Zoals men uit het citaat van 
Golo Mann kan opmaken is het aloude 
ideaal niet alleen een optimale realise
ring van individuele vrijheid voor allen 
tegenover het staatsapparaat. doch 
hoort daarbij ook dat zulks door mid
del van de democratische regerings
vorm geschiedt. De V.V. D. heeft niet 
ten onrechte juist deze twee elementen 
in haar naam opgenomen. Als men 
echter goed toeziet. ontdekt men een 
duidelijke spanning tussen de twee ge
noemde componenten. Yrijhcwid in de 

politieke samenleving en tegenover het 
overheidsmechanisme is moeilijk te 
combineren met een volmondige be
aming van de beslissingsbevoegdheid 
van allen lesamen over de enkelingen 
en afzonderlijke bevolkingsdelen. 
.. Yrijheid-èn-democratie" of ,.vrijhcid
àls-democratie" impliceert tevens een 
ontkenning van een absoluut vrije 
speel- en handelingsruimte voor het in
dividu. waar de overheid (per definitie 
de gedelegeerde van de dominante 
volkswil) zich toch geen beknotting van 
haar bevoegdheden door een duidelijke 
minderheid zal willen laten welgeval
len. Van twee dingen één: Of men privi
legieert de vrijheidsgedachtc ten koste 
van het democratische principe, Of men 
handhaaft onverkort de democratie en 
laat het starre stokpaardje van een 
maximale vrijheid en een minimale 
staat los. 
Ik denk dat elke rechtgeaarde liberaal 
opteert voor dit tweede alternatief. 

De vrijheid van het individu is daarme
de trouwens ook het beste gediend. 
Zonder het politieke samenwerkings
verband volgens democratische spelre
gels. zonder de wederzijdse hulp. be
scherming en onderlinge verzekering. 
die wij in politiek verband verkrijgen. 
zou onze individuele vrijheid zeer be
dreigd en (zoals Spinoza opmerkt) 
meer denkbeeldig dan werkelijk zijn 
(4). 

Ik hoef hier uiteraard niet de bekende 
voordelen van de gematigde contract
theorie. die vrij algemeen aanvaard is. 
breed uit te meten. Ik vcrwijs er slechts 
naar. omdat deze ook door liberalen 
aangehangen constructie ter vcrklaring 
van de politiek eigenlijk hun ideologie 
van minimale staat (of zachter uitge
drukt: van staatsminimalisering) niet 
verdraagt. Gezamenlijk maken wij. op 
basis van .. consent" (Locke). uit hoe 
we het met elkaar zullen rooien en op 
welke gebieden en in welke mate wc 
afzonderlijke groepen en individuen in 
ons midden vrije speelruimte toestaan. 
De vrijheid is zo meer resultaat \'mi 

dan voorwaarde voor het politieke sa
menspel. 
In het verleden (en bij sommige bevol
kingsgroepen is dat nog geen verleden 
tijd) heerste de mening dat alle gezag 
van boven komt en dat de overheid (ko
ning of ministers) van godswege is aan
gesteld om het algemeen belang te die
nen. Wanneer wij ons van deze mystifi
catie ontdoen en regeringsfunctionaris
sen uitsluitend zien als exponenten van 
dat bevolkingsdeel dat in de 
machtsstrijd de overhand heeft gekre
gen en bovendien bedenken dat nie
mand vcrmoedel ijk minder egoïstisch 
is dan anderen, zal er geen reden zijn 

om te vcrwachten dat vertegenwoordi
gers van de Blauwen minder hun wil 
aan de overigen zullen opleggen dan 
vertegenwoordigers van de Roden of 
Zwarten. En het opleggen van zijn wil. 
het inkleuren van de maatschappelijke 
~tructuur. gaat nu eenmaal gepaard met 
het stellen van regels. De joker (die de 
overheidsfunktie waarneemt) heeft het 
voor het zeggen en laat zich gelden. 

Zouden liberale politici een uitzonde
ring op dit automatisme kunnen of ll'il
len zijn'? De praktijk bewijst het tegen
deel. Waarom verandert er dan niet iets 
in het liberale denken'> 

6. Politieke golfslag 
Er is nog een andere argumentatielijn 
die relevant is voor de onderhavige 
kwestie. Daarvoor zouden wij even 
moeten afzien van de democratische 
regeringsvorm die wij kennen en de 
cenhootdige of meerhoofdige rege
ringsvormen (monarchie of dictatuur. 
aristocratie of regenten- of kolonelsre
giem) in de beschouwing moeten be
trekken. iets wat natuurlijk niet zo ana
chronistisch is als het I ijkt. Aangezien 
men bovendien kan stellen. dat èlke re
geringsvorm per slot van rekening 
steunt op (vreesachtige of hoopvolle. 
afgedwongen of spontane, lucicde of 
misleide) erkenning van de onderda
nen. zijn wc met deze verbreding van 
ons perspectief niet eens zo ver van 
huis. Welnu. in de Oudheid (en in hun 
voetspoor ook Machiavelli) hebben de 
politieke denkers steeds geleerd dat de 
zetel van de politieke macht zich in de 
historie. in de geschiedenis der volke
ren ook. afwisselend verbreedt en ver
smalt. Met de regelmaat van de klok 
(en van de slinger die steeds heen en 
weer gaat) schommelt het politieke ge
beuren tussen het ene extreem (dicta
tuur) en het andere (anarchie). tussen 
de vcrstikkende wurggreep van een al
les bedisselende overheid en een 
.. zooitje ongeregeld". waarin alles op 
zijn beloop gelaten wordt en die veelal 
niet van burgeroorlog (dus afwezigheid 
van één staal) te onderscheiden is. Bij 
Plato wordt dit verloop (dit heen en 
weer gaan van meer naar minder en 
van minder naar meer .. staat", gekop
peld aan de zeggenschap van één. en
kelen of allen, welke laatste dus zich
zelf opheft) gekarakteriseerd als een 
.. noodzakelijk gebeuren", een "onont
koombaar noodlot" (5). Zoals een slin
ger heen en weer gaat door zijn eigen 
gewicht en het mechanische raderwerk 
waarmee hij vcrbonden is. zo is er in 
een politieke gcmeenschap nooit of 
slechts voor korte tijd een evenwichts
situatie. doch is het meestentijds zo dat 
corrigerende maatregelen doorslaan en 



reactionaire tegenmaatregelen uitlok
ken of oproepen. 
Plato ziet daarin een cyclisch proces. 
de machtsuitoefening is voortdurend in 
andere handen (in meer of minder han
den. in verschillende handen) en krijgt 
daarom telkens een andere uitdrukking 
(een andere wetgeving) omdat het sy
steem naar de onhaalbare evenwiehts
situatie streeft. Cicero zei het hem na 
in zijn De Re Publica .. At this point 
begins that orbit of development with 
whose natura! motion and circular 
course you must become acquainted 
from its beginning. For the foundation 
of that politica/ 1visdom which is the 
aim of our whole discourse is an Uil

derstanding of the re,; u/ar cttrving path 
through which gol'ernments tra vel. .. " 
(6). 

7. Geen overheidsdogmatiek 
Uiteraard hebben wij in onze nogal sta
biele constitutionele democratie die 
schommelbeweging enigszins onder 
controle. Men kan echter niet ontken
nen (dat zou onwaarschijnlijk zijn) dat 
zij in ons systeem niet ontbreekt. Zij 
heeft niet zozeer meer de gedaante van 
de::.e ofdie mate van overheidsinvloed. 
maar van de::.e ofdie richling van over
heictsaktiviteit tegen de achtergrond 
van deze of die machtsverhoudingen in 
een land. 
Het beginsel van behoud van energie 
en het traagheidsbcginsel zijn behalve 
in de stoffelijke natuur ook in de men
selijke natuur werkzaam. Akties roe
pen reakties op. brengen verschuivin-

ravelli bv 

gen teweeg, die een tegenbeweging ont
ketenen. Wat men op gang zet, gaat bo
vendien zijn eigen. nauwelijks beheers
bare weg door de impuls die het 
gekregen heeft. Menig politicus knapt 
af op de traagheid. logheid en ondoor
zichtigheid van structuren, waarmee 
hij te maken heeft: men overziet niet 
precies wat men uitricht en wordt in 
een volgende tijdsfase geconfronteerd 
met onvoorziene en onbedoelde gevol
gen. 

Afhankelijk van het tijdstip waarop zij 
regeringsverantwoordelijkheid aan
vaarden, krijgen liberale politici te ma
ken met de geschetste alltonome of 
quasi-mechanische ontwikkelingspro
cessen in de politiek-economische ge
meenschap, waarvan zij zelf ook een 
exponent zijn. Het klinkt misschien 
wat fatalistisch maar ik zou toch willen 
beweren. dat het geen zin heeft tegen 
de stroom op te roeien en bijvoorbeeld 
een gedroomde. utopische vcrhouding 
tussen individu en politieke gemeen
schap. onderdaan en overheid te willen 
realiseren. Een realistische politicus 
zal dat ook niet willen doen, omdat hij 
zClf kind van zijn tijd is en slechts de 
.. smalle marges" tot zijn werkgebied 

zal willen rekenen. Daar zal hij trach
ten om pragmatisch en zo nodig oppor
tunistisch concrete. haalbare oplossin
gen te verzinnen. die zijn belang en dat 
van zijn kiezers dienen en desalniette
min op de instemming van de meerder
heid. hoe dan ook versierd, kunnen re
kenen. Dat kan uitpakken in minder of 

in meer overheidshandelingen. Laten 
we dus de heilige koe slachten. 
Dit is naar mijn mening liberale prak
tijk. die ontdaan is van een volstrekt 
overbodige en zelfs schadelijke ratio
nalisatie. Zolang de liberaal zijn ideo
logie betreffende maximale individuele 
vrijheid ten opzichte van de staat blijft 
koesteren en er kwantitatieve verhou
dingen tussen die twee grootheden op 
na blijft houden, is hij nog maar hal
verwege verwijderd van de door hem 
versmade overheidsdogmatiek van so
cialisten. Hij besefte, dat de politici en 
de overheid slechts marginale factoren 
zijn in het maatschappelijke .. self
cquil ibrating-proces". 
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Voorwoord 

Het tweede nummer van 'Liberaal Re
veil' in de jaargang 1985 is een thema
nummer over het kunstbeleid. Gerui
me tijd is in 'Liberaal Reveil' geen aan
dacht aan dit onderwerp besteed. Enige 
tijd terug heeft de Boekmanstichting de 
Teldersstichting benaderd om een acti
viteit te organiseren over "Liberalisme 
en kunstbeleid". 
De Boekmanstichting - de naam is ont
leend aan Dr. E. Boekman, die vóór de 
Tweede Wereldoorlog wethouder van 
kunstzaken in Amsterdam was en zich 
een onvermoeibaar pleitbezorger toon
de van het toneel, de muziek, het mu
seum, de beeldende kunst - is een 
sociaal- wetenschappelijke studie- en 
voorlichtingscentrum over kunst en 
cultuur. De stichting is er ook voor 
kunstenaars en hun vakbonden en richt 
zich voorts met voorlichting en docu
mentatie tot een groot publiek. 
Door de Boekmanstichting en de Tel
dersstichting zal later dit jaar, medio 
november, een symposium worden ge
organiseerd over kunstbeleid. De di
verse bijdragen in dit nummer zullen 
daarbij ondermeer dienen om de dis
cussie op dat symposium te stimuleren. 

Dit themanummer opent met een co
lumn van redactielid J.J. Sterenberg 
over "Beleid en Kunst': Is er sprake van 
een liberaal kunstbeleid? Volgens Ste
renberg is kunstbeleid in liberale kring 
moeilijk te bespeuren en ook elders in 
de samenleving mankeert het aan be
leid op dit terrein. De staat mag geen 
beoordelaar van kunst zijn, maar de 
zorg om iets te stimuleren, om iets van 
de grond te krijgen, is wel degelijk een 
regeringszaak. Maar stimuleren bete
kent niet: verzorgen. De aanwezige 
creativiteit en de wil tot eigen werk
zaamheid en ontplooiing moeten weer 
maximale kansen krijgen. Sterenberg 
somt als voorbeeld een groot aantal 
mogelijke maatregelen in die geest op. 
Zo kan een andere wijze van besteding 
van de overheidsgelden voor de kunst 
worden bevorderd, ook al is het aan
deel op de rijksbegroting (0,5%) op 
zich niet hoog, als wij zien wat kunst 
voor de samenleving kan betekenen. 

Dan volgt een weergave van een dis
cussie tussen enkele liberale politici 
(mevrouw Van Heemskerck. mevrouw 
Veder, de heer Vonhoff en de heer Van 
der Werff) met medewerkers van de 
Boekmanstichting en de Teldersstich
ting. De tekst is samengesteld door 
Hans van Duiken van de Boek
manstichting. In dit zeer lezenswaardi-

ge verslag komen diverse uitingen over 
kunst die van liberale zijde in het verle
den zijn gedaan, weer eens tot leven. 
Welke accenten zijn gelegd door libera
len, confessionelen en liberalen en hoe 
frequent hebben liberale bewindslieden 
(Vonhoff, Wallis de Vries) iets kunnen 
doen op dit veelal in confessionele han
den zijnde beleidsterrein? Zowel de 
spreiding van kunst onder de bevolking 
als de keuzevrijheid van het publiek 
zijn aan te merken als liberale accen
ten. De vraag is of het marktmecha
nisme van toepassing is bij kunst. Ook 
komt aan de orde of de organisatie van 
het ministerie van WVC al dan niet 
gunstig is voor het kunstbeleid, terwijl 
- het kan haast niet anders - ook de af
faire rond de P.C. Hooftprijs ("een be
drijfsongeval") aan snee komt. Lof 
voor de Boekmanstichting, die veel tijd 
en energie aan het welslagen van deze 
discussie heeft besteed. 

Vervolgens schrijft lngeborg Seele
mann over "WD en kunstbeleid in de 
periode 1948-1985': Het artikel is ge
baseerd op haar doctoraalscriptie, die 
zij onder begeleiding van de Boek
manstichting over dit onderwerp heeft 
gemaakt. Boven alles komt naar voren 
dat er geen sprake is geweest van een 
systematisch beleid van de VVD als 
partij. Enkele individuen hebben zich 
bij tijd en wijle met kunst beziggehou
den en de teneur van hun uitspraken en 
stellingname in het parlement verschil
den nogal eens. Thorbeckes uitspraak 
"Kunst is geen regeringszaak" is wel 
eens misverstaan. Thorbecke heeft 
vooral onderstreept dat de regering 
geen oordeel moet vellen over weten
schap en kunst. Een overheidstaak ten 
aanzien van de kunst zag hij wel dege
lijk, zij het aanvullend op het particu
liere initiatief en zonder directe steun 
aan kunstenaars. Dit standpunt is nog 
steeds actueel. De schrijfster deelt haar 
bijdrage in op basis van een aantal 
historische perioden. In 1952 publi
ceerde een partijcommissie een nota 
over subsidieverlening aan de kunst. 
De toenmalige Tweede Kamerleden 
bepleitten veelvuldig meer subsidie 
voor kunst. Wijlen Mr. Van Riel zorg
de in diezelfde tijd (1951) voor op
schudding, door te stellen dat de toe
komst van het land afhangt van straal
jagers en niet van orkesten en dat der
halve het geld voor een halve straalja
ger belangrijker is dan dat voor een 
heel orkest. Diezelfde Van Riel schrijft 
overigens in 1958 een doorwrocht plei
dooi voor overheidssteun aan moderne 
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kunst en kunstenaars. De principiële 
lijn is daarbij dat de overheid het parti
culiere initiatief moet steunen en niet 
zelf een leidende rol moet vervullen. 
Meer actueel is de verschijning van 
twee kunstnota's in VVD-kringen in 
1983. De bijdrage van mevrouw Meu
lemans gaat nader op één van die nota's 
in en mevrouw Günther gaat hierna op 
de andere aangeduide nota in. Wellicht 
zijn dit alsnog bijdragen tot een herle
ving van de aandacht in de VVD voor 
kunst in liberale kring. 

"Liberaal kunstbeleid in provincie en 
gemeente" van mevrouw drs. I. Gün
ther, is vooral een praktijkartikel van 
een bestuurder. Mevrouw Günther is 
daarnaast betrokken geweest bij de tot
standkoming van een nota over kunst 
van een onderafdeling van de VVD
Den Haag in 1983. Trefwoorden voor 
een liberaal kunstbeleid zijn: voor
waarden scheppen, stimuleren, voor
lichting tot educatie, bewustwording, 
toegankelijkheid. Van groot belang 
acht de auteur hoe het individu op de 
aangeboden kunst reageert. Vervolgens 
wordt ingegaan op het belang van kunst 
en op de taken van rijk, provincie en 
gemeente. Voor een aantal terreinen 
(muziek, theater en beeldende kunst) 
wordt een en ander uitgediept. 

De bijdrage van Pieter Ligthart, geti
teld "Kunstbeleid: het dilemma van de 
wv·: gaat vooral in op de steunverle
ning door de overheid. Naast de for
mulering van meningen over kunst 
staat de feitelijke stellingname bij 
besluitvorming in het parlement. In pe
rioden dat de VVD meeregeerde, was 
de stijging van de kunstbegroting niet 
kleiner dan in andere perioden. Het 
prijsmechanisme kan volgens Ligthart 
nauwelijks een signaalfunctie vervul
len op het terrein van de kunst, onder 
meer vanwege de arbeidsintensieve 
wijze van produktie van kunst. Hoe ho
ger de produktiviteitsstijging in de in
dustrie is, des te sneller is de stijging 
van de kosten in de kunstsector ten op
zichte van het algemene kostenpeil. Zo 
is de kunstbegroting van 1950 tot 1980 
meer dan verdrievoudigd. Overigens 
zijn er meer faktoren van belang (bijv. 
aantal kunstenaars, omvang van pro
duktie-eenheden, aantal bezoekers). 
In liberale kring is omstreeks 1950 veel
al gepleit voor het particuliere mece
naat: steunverlening door de overheid 
via verlaging van belastingdruk (be
lastingaftrek) of via aanpassing van 
schenkings- en successierechten. Aan-
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vullend kan sprake zijn van steun aan 
mensen met lagere inkomens. Ondanks 
de stijging van de belastingdruk heeft 
de VVD de weg van belastingaftrek. 
e.d. sinds omstreeks 1960 verlaten ten 
gunste van directe overheidssteun. 
Consumentensubsidies blijken relatief 
veel terecht te komen bij hogere inko
mensgroepen. Indien kunstspreiding 
via bijvoorbeeld het onderwijs niet 
lukt. belemmert dit het welslagen van 
particulier initiatief bij de bevordering 
van kunst. De vraag is vervolgens of 
het kunstbeleid als producentenbeleid 
kan worden opgevat. 
De auteur gaat verder onder meer in op 
de positie van de Raad voor de Kunst 
en op de positie van de kunstenaar. Wie 
moet over de kunst oordelen als het 
marktmechanisme niet werkt en als de 
rijksoverheid geen rol als beoordelaar 
toekomt'? Opmerkelijk is de kantteke
ning van Ligthart dat het trendvol
gersprincipe van de toenmal i ge minis
ter van Binnenlandse Zaken. de heer 
Toxopeus. wel eens van grotere invloed 
zou kunnen zijn geweest op de stijging 
van de rijksuitgaven voor kunst. dan 
het kunstbeleid van de verantwoordelij
ke ministers. 

Mevrouw drs. 1. Meulemans-Seelen 
schetst in haar bijdrage. "De Carrière 
\'an een Nota .. de ontstaangeschiedenis 
van een nota van de landelijke commis
sie Cultuur van de VVD. Het Dagelijks 
Bestuur van de VVD had problemen 
met publicatie. In haar bijdrage brengt 
mevrouw Meulemans een aantal uit
gangspunten voor liberaal kunstbeleid 
naar voren. zoals die door de commis
sie zijn verwoord. 

Drs. Chr. L. Ba(ié wijdt in zijn artikel 
"Cultuur, Kunst en Liberalisme" een 
beschouwing aan enkele "trends en 
problemen" in het spanningsveld tus
sen cultuurpolitiek en liberalisme. Hij 
beschrijft de wijze waarop kunst en 
cultuur in de verdrukking zijn geko
men onder invloed van politieke, maat
schappelijke en sociaal-economische 
ontwikkelingen. Vanwege een relatieve 
overbelichting van de sociaal-economi
sche vraagstukken - verscherpt door de 
economische recessie - is de belang
stelling voor kunst en cultuur steeds 
bescheiden gebleven. Behalve doordat 
de politieke aandacht voor kunst en 
cultuur in het algemeen gering is, is 
deze sector ook ten prooi gevallen aan 
bezuinigingen doordat het "veld" in
tern vaak diepgaand gespleten is. Bin
nen het liberalisme constateert Baljé 
vele accentverschillen in de opvattin
gen over kunst- en cultuurbeleid, maar 
volgens hem ligt de gemeenschappelij
ke "ondergrens" daar waar de vrijheid 

tot meningsuiting in het geding komt. 
Tot slot pleit hij voor een liberale in
spanning voor de noodzakelijke her
ijking van de kunst- en cultuurpolitiek. 
Op locaal niveau zijn volgens hem al 
goede aanzetten daartoe gegeven. 

Het slotartikel van mr. R. M.l. M. Bos 
staat enigszins los van het themanum
mer en handelt over het j(ICi!itair be
drUf l'Cifl de NOS. In het kader van het 
op 14 februari 1985 gepresenteerde 
wetsvoorstel voor de Mediawet is er 
veel discussie over zeggenschap. finan
ciering en marktsegmentering binnen 
het mediabeleid. De auteur gebruikt 
het onderwerp "operatie verzelfstandi
ging Facilitair Bedrijf' als voorbeeld 
om te laten zien hoe onduidelijk de 
voornemens van minister Brinkman 
kunnen zijn. Dreigen de financiële risi
co's van deze verzelfstandiging te wor
den afgewenteld op de omroepen'? Is 
het meest wezenlijk een machtsver
schuiving van Hilversum naar "Den 
Haag"'? 

Daarna volgen nog twee boekbespre
kingen. De fractieleider van de VVD 
in de Tweede Kamer. drs. E. H.T. M. 
NUpels. hespreekt "De liberale oplos
sing'' (Uitgeverij Lannoo. Tielt en 
Weesp). van Guy Sorman. Het is de 
vertaling van het boek "La Solution Li
bérale". De kern van de boodschap van 
Guy Sorman is: geef het particuliere 
initiatief en de democratie meer kans. 
en de liberale oplossing van vele maat
schappelijke vraagstukken wordt ge
realiseerd. Sorman bepleit tal van 
maatschappelijke hervormingen bij
voorbeeld op gebieden als de belasting
heffing. overheidsfinanciën, interne en 
externe debureaucratisering, flexibili
teit van beloningen, democratisering, 
privatisering en hervormingen in de 
gezondheidszorg en onderwijs. 

De tweede boekbespreking is van drs. 
Chr. L. Ba(ié, die het boek "Illusie of 
monsterverbond, Mogelijkheden en 
grenzen aan een PvdA-WD-coalitie" 
bespreekt. (Uitgeverij De Bataafsche 
Leeuw, Dieren/Amsterdam, 1984). 
Volgens Baljé zullen socialisten en li
beralen vooralsnog geen voordeurde
lers zijn in het Catshuis. 
Het boek is gepresenteerd tijdens het 
symposium van de Teldersstichting 
naar aanleiding van haar 30-jarig be
staan in 1984. Tal van Nederlandse po
litici bespreken facetten van een moge
lijke samenwerking tussen VVD en 
PvdA in de toekomst. In 1984 heeft 
"Liberaal Reveil" een nummer gewijd 
aan de verschillen en overeenkomsten 
tussen PvdA en VVD op economisch 
terrein. Het aantal onderwerpen dat in 

de bundel wordt aangestipt is aanzien
lijk groter. Voor een relatief groot le
zersbestand zal kennisname van het 
boek zeker interessant zijn. 

J.A. Weggemans 
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J.J. STERENDERG 

In dit seizoen lijkt alles bij elaar en te
gelijkertijd te komen: 

na de elfstedentocht, de lang op 
zich laten wachtende lente; 
de discussie rond de Staatsprijs 
voor de letteren, de P.C. Hooftpr(js, 
met een minister in een mede-libe
raal kabinet die het bestond een ei
gen afweging te maken, in na\'0/
ging van één zijner voorgangers, 
Minister Cals b(j een reisstipen
dium voor liln het Reve; 
de spreiding van kunstbeleid, door 
het architectuurmuseum aan Rotter
dam toe te wijzen op een moment 
dat hetzelfde kabinet de tevoren af 
gesproken overige spreidingen wil 
stoppen omdat "zoiets geen resul
taat geeft·: 

In dit seizoen durft Liberaal Reveil met 
een nummer te komen over liberaal 
kunstbeleid, alsof deze er was en is' 
Eén der schrijvers - Ingeborg Seele
mann - relativeert in haar artikel het li
beraal kunstbeleid met te stellen, dat 
het gaat om beleid of opvattingen van 
enkele liberalen in de periode I948-
I985. Hiermede is goed aangegeven 
wat het kunstbeleid van liberalen was: 
enkele individuele liberalen durfden 
zich erover uit te laten, omdat zij er 
verantwoordelijkheid voor voelden, of 
omdat zij vonden dat het politiek gezien 
nodig was. Waarvoor? J.Jils het voor de 
politici zelf of de image van de partij, 
of was het voor het 'verheffen van het 
volk; zoals liln Duiken in zijn artikel 
stelt als mogelijke beweegreden in 
vroegere tijd. Naar wij aannemen, was 
het nauwelijks vanuit de overtuiging 

dat kunst en kunstuitingen een integre
rend onderdeel zijn van de samenle
ving. 
Ook in dit seizoen hmm de weinig in
spirerende nota 'Museumbeleid I985' 
van het Ministerie Welzijn, Volksge
zondheid en Cultuur uit. Onomwonden 
wordt hierin gesteld, dat er weinig ini
tiatieven voor nieuw beleid zijn, en 
waar zij zijn -architectuurmuseum, fo
tografiemuesum - er geen geld is om ze 
op te bouwen; de initiatieven van de 
laatste 20 jaren zijn steeds van particu
liere zijde gekomen, en voor spreiding 
van het beleid naar de provincies is 5% 
van het beschikbare geld over! 
En tenlatte had in dit seizoen de jaarlij
ke boekenweek plaats, een zeer lovens
waardig initiatief van de schrijverswe
reld én de producenten en verspreiders 
van literatuur, waarmee zij inzien dat 
om een markt te krijgen - zie het artikel 
mn Baljé - hier op zijn minst aan ge
werkt moet worden, en als het kan ge
zamenlijk! Dit is een voorbeeld voor de 
andere vormen van kunst. In deze boe
kenweek had de columnist Nico 
Scheepmaker de goede gedachte om 
onze media - televisie en radio - te vra
gen wat zij hieraan deden. Aandacht 
voor kunst mag dan helaas matig zijn, 
aandacht voor recente gebeurtenissen 
is toch bij uitstek het onderwerp van 
radio en televisie. Het resultaat van de 
enquête was zevenmaal venvondering 
over de vraag, of absoluut geen ant
woord, viermaal het antwoord te laat 
gereageerd, (een tip voor deze media: 
de boekenweek I986 is nu reeds in data 
vastgelegd) en éénmaal een reactie in 
een uitzending plus tweemaal toevallig 
in een vaste rubriek een schrijver aan
wezig! 

Is het kunstbeleid in liberale kring 
moeilijk te bespeuren, ook elders in de 
Nederlandse samenlel'ing mankeert het 
aan beleid op het terrein van de kunst. 
Wat is kunst? Kort gedefinieerd is kunst 
de weergave van essentiële zaken uit 
het menselijk leven. Via klank of kleur, 
verbeelding of vorm worden abstracte 
belevenissen als bijv. geluk, vrede, 
achterdocht, droefenis, hulpeloosheid 
uit het leven van de mens als individu, 
of uit de samenleving weergegeven om 
te beleven en te beseffen, te gedenken 
of te stimuleren. 
Met Thorbecke is te stellen, dat de 
staat geen oordelaar over kunst mag 
zijn. Dat wilniet zeggen dat kunst geen 
regeringszaak is, zoals vaak in liberale 

kring abusievelijk de opvatting van 
Thorbecke wordt geiiuerpreteerd. De 
zorg om te stimuleren, om iets van de 
grond te krijgen, is wel degelijk een re
geringszaak, en dit geldt ook voor het 
stimuleren van kunst. De liberaal wil 
dat de mens vrij is in het ondernemen. 
Doch waar iets niet lukt, dient ge
steund te worden, dient de overheid 
aanzetten te geven waarop het individu 
kan voortbouwen. In de komende tijd 
kan dit heten stimuleren. Dit is om de 
donder niet omdat er in die periode 
geen geld is om iets te doen, doch heel 
principieel om het individu zijn kansen 
te laten nemen om te geraken tot zelf 
ontplooiing. 
Het stimuleren van kunst hoeft niet ex
tra geld te kosten, is met rechtstreeks 
geld er in te stoppen zelfs niet te kopen. 
In tijden van economische welvaart, 
zoals wij in een nabij verleden mee
maakten, bleek dit niet de belangstel
ling voor of het beoefenen van kunsten 
te vergroten. In plaats van extra gelden 
is nodig, extra aandacht om de creatie
ve vermogens te stimuleren. Als wij het 
overheidsapparaat in de toekomst tot 
de helft terugbrengen en handel en nij
verheid weer bloeien, dan is er geen 
ambtenaar om alles in detail te rege
len. Dan moet de bevolking het ::.elf 
doen. Dat lijkt mij een goed uit
gangspunt, waarop wij tot de realiteit 
van de dag terugkeren: wat kunnen wij 
doen ter bevordering der kunsten? 

De artikelen in dit nwnmer van Libe
raal Reveil zijn nogal pessimistisch in 
hun beschouwingen o1•er liberaal 
kunstbeleid. Zij praten over, respectie
velijk constateren wat er is, en wat 
werd gedaan - weinig en zeer individu
eel- hoeveel moeite het kost om zelfs in 
eigen kring de ontwikkelde gedachten 
over kunstbeleid geaccepteerd te krij
gen, of zij worstelen met de primitieve 
idee dat beleid op dit punt veel extra 
geld kost, en dat dit gaat ten koste van 
andere noodzakelijke bijdragen van de 
overheid in de samenleving. 
Kunst passend in de liberale opvatting 
is duidelijk gericht op het stimuleren in 
plaats van verzorgen. Dit laatste is al 
te veel in de na-oorlogse jaren in het 
beleid van de overheid ingeslopen. Wij 
zullen dit verzorgen terug moeten 
draaien, om de aanwezige creativiteit 
en de wil tot eigen werkzaamheid en ei
gen ontplooiing weer maximale kansen 
te geven. Zonder het idee te hebben 
volledig te zijn, volgt hieronder een op-
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somming van een elftal te nemen maat
regelen die in een liberaal beleid pas
sen: 

1. de BKR-regeling opheffen. Dit is 
een regeling gebaseerd op het prin
cipe van verzorging. Zij werkt niet 
stimulerend op het produceren, 
noch op de kwaliteit van het gepro
duceerde, zij is geen aanzet tot een 
meer onafhankelijk en zelfstandig in 
de maatschappij staan. 
Om deze regeling te kunnen afschaf 
fen is het beslist nodig, dat de maat
regelen, genoemd in de navolgende 
punten, doorgang vinden. Door de
ze uit te voeren, immers, is het mo
gelijk de "afzet van kunst" te ver
groten, en de voortbrengers van 
kunst kans op een reëel inkomen te 
geven. 

2. de jeugd opvoeden of beter gezegd: 
de jeugd kennis laten maken met de 
verschillende uitingen van kunst, 
hen liefde voor de kunst bij te bren
gen en hen de waarde te leren be
seffen van het wezenlijke in het le
ven. Deze laatste waarden zijn in 
een te efficiënte maatschappij ver
waarloosd, omdat zij niet direct in 
geld uit te drukken zijn, geen direc
te opbrengst hebben. In het onder
wijs aan kbo-scholen, nijverheids
scholen en het vwo is hiervoor meer 
plaats in te ruimen. Kunstenaars 
kunnen zelf hiervoor, betaald als 
docent, een bijdrage leveren, via 
contacten, lessen, voordrachten, 
discussies of aterlierbezoeken. 
De uitgifte van het kultureel jonge
renpaspoort dient uitgebreid te wor
den, zoals hier en daar al gebeurt. 
Dit brengt nauwelijks kosten mee: 
de gebruikes vullen open plaatsen 
bij de voorstellingen, of bezoeken 
musea waar het gebeuren toch al 
georganiseerd is, resp. de bewaking 
al geregeld is. 

3. kunstenaars stimuleren, door het 
hen mogelijk te maken meer contac
ten tezoeken én door het publiek 
contact met hen te laten hebben. Te 
denken valt aan open-atelierdagen, 
werken in de open lucht, het geven 
van lessen en voordrachten en cur
sussen. Hiervoor is dan een norma
le docenten-beloning te geven. 

4. het zelfdoen stimuleren. 
Op het gebied van muziek en toneel 
gebeurt dit reeds door eigen initia
tieven vanuit de bevolking. Ook 
voor schilderen, tekenen en beeld
houwen is dit te doen via cursussen, 
alsmede voor toeneelgroepen. De 
overheid kan stimuleren door ge
bouwen beschikbaar te stellen, 
door verrichte diensten te honore
ren, enz. 

5. verkoop van kunst bevorderen. 
Dit kan door tentoonstellingen te 
bevorderen, hetzij van beroepsmen
sen, de galerieën, als ook van 
plaatselijke tentoonstellingen. De 
verkoop is te stimuleren door een 
overheidsbijdrage. Deze bijdrage 
dient niet, zoals nu, aan de koper 
ten goede te komen, doch aan de 
kunstenaar. 

6. tentoonstellingen in de 'zelf-doe~ 

sfeer te organiseren in musea en in 
diverse daarvoor in aanmerking ko
mende ruimtes. Hierbij is gebruik te 
maken van mensen die in staat en 
bereid zijn hieraan te werken. Dit 
zijn er velen in de huidige tijd, 
waarin men eerder uit het ar
beidsproces stapt. Bij de organisa
tie is hulp te bieden door regionale 
deskundigen. 

7. regionale consulenten aanstellen, 
die voorlichting en hulp bij de orga
nisatie van tentoonstelling, de opzet 
van verzamelingen, de promotie er
van, kunnen geven. 1-flkkennis op 
kunstgebied, administratieve hulp 
dienen gratis verstrekt te worden, 
om het plaatselijk initiatief op een 
hoger niveau te krijgen, zonder dat 
de verantwoordelijkheid aan de ini
tiatiefnemers wordt ontnomen. 

8. radio en televisie dienen hun voor
lichtende taak op het gebied van de 
kunsten voort te zetten en uit te brei
den. Met geen medium worden zo
veel mensen bereikt als met televi
sie. Met de aanwezige stafmensen is 
zonder veel kosten meer te doen: 
deskundigen uit het vakgebied zijn 
in te schakelen bij voorbereiding en 
uitvoering van de programma's. Op 
deze wijze is de nodige diepgang in 
de programma:ç_ die nu veelal ont
breekt, te krijgen. 

9. monumentenzorg dient uitgebreid te 
worden: 

- op tijd onderhouden voorkomt 
duurder herstel 

- gebruik van monumenten in het 
normale leven dient gestimuleerd. 

Op beide gebieden zijn particuliere 
initiatieven ontstaan, die zeer goed 
werken. Hun taak en hun mogelijk
heden kunnen uitgebouwd worden 
tot een landelijk systeem. Het zijn: 
- de monumentenwacht, die regel-

matig inspecteert en eenvoudig 
herstel direct uitvoert, en 

- de maatschappijen voor Stads
herstel, zoals die al jaren werken 
in o.a. Deventer en Groningen, 
waar door hun bemoeienissen ve
le panden gerestaureerd zijn en, 
wat minstens even belangrijk is, 
weer een eigentijds gebruik kre
gen. 

JO. de vormgeving van het milieu. 
Ubt is een gave vormgeving van de 
wereld om ons heen waard? Dit is 
niet in geld uit te drukken. Voor ie
der is echter duidelijk dat het in
vloed heeft op de mens, op zijn con
tact met de omgeving en op zijn ma
nier van gebruiken en omgaan met 
dit milieu. Inschakelen van vormge
vers bij het maken van dit milieu, 
bij het maken van renovatieplannen 
en bij stadsvernieuwing is dan ook 
noodzakelijk. 
Om het belang van enkel de wens 
tot goede vormgeving van het milieu 
op de werkgelegenheid te schatten, 
volgt hier een rekenvoorbeeld. Een 
huurverhoging van bijvoorbeeld 
f 450,-- per maand tot f 452,50 
per maand levert voor de jaarlijkse 
nieuwbouw in ons land f 30,-- per 
woning op, of een mogelijke meer
investering van ongeveer f 300,-
per woning. Dit is te gebruiken voor 
ontwerpkosten van de woonomge
ving. Met dit geld voor de totale 
nieuwbouw van ongeveer 100.000 
woningen per jaar, levert het werk 
op voor 500 jonge architecten, elk 
jaar weer! 
Hebben wij voor een goed woon
milieu een riks per maand over? 

11. uitbreiding regeling kunsttoepas
sing bij bouwwerken, de zogenaam
de ]%-regeling. Deze regel dient 
uitgebreid te worden tot alle over
heidsbouwwerken, en dient ook te 
gelden voor waterbouwkundige 
werken, ruilverkavelingen, wegen
aanleg en cultuur-technische wer
ken. Toepassing ervan heeft invloed 
op de omgeving. J,éel gebruikers 
van deze omgeving worden dan 
geattendeerd op dat wat om hen 
heen gebeurt. 
Uitbreiding van deze regeling zal 
een belangrijke vergroting van de 
hoeveelheid werk voor kunstenaars 
ten gevolge hebben. 

Zouden de genoemde punten, naast de 
zorg voor het handhaven van een inter
nationaal niveau op het gebied van mu
ziek en musea, en de zorg voor de 
spreiding van de Nederlandse cultuur 
in het buitenland, niet een liberaal 
kunstbeleid kunnen uitmaken? Wij sti
muleren ermee dat de kunst breed 
gespreid wordt, dat creativiteit gewaar
deerd wordt en dat in de huidige en 
toekomstige samenleving een zinvol ge
bruik, actief en passief, aan de meerde
re vrije tijd van zeer velen wordt gege
ven. 
Ubar zijn de politici die bereid zijn zich 
hiervoor in te zetten, om hiermede te 
werken aan een meer harmonische ont
wikkeling in onze samenleving? Princi-



pe belangstelling bij de bevolking is 
aanwezig: wij zien het aan de bezoe
kersaantallen bij belangrijke ten
toonstellingen als van J.fln Gogh in 
Kröller-Müller, het goud van de Thra
ciërs in Boymans-van Beuningen en La 
Grande Parade in het Stedelijk, doch 
ook aan de grote activiteiten in gale
rieën in de steden en in tentoonstellin
gen alom gespreid door het land. 
En tenslotte: van de rijksbegroting is 
ongeveer 0,5% voor de kunsten be
schikbaar. Misschien is niet meer no
dig. Echter, als het 1% zou worden, 

wat dan nog. Het werkelijke bedrag 
aan kunst te besteden is dan nog niet 
hoog: 

Uilt is de cultuur ons waard? 
Wat is de culturele vorming ons 
waard? 
én heel nuchter 
Uilt krijgen wij ervoor terug? 

Op deze laatste vraag een heel kort 
antwoord: 

een stuk cultuur 

een stuk betere omgeving 
een stuk toerisme 
een stuk recreatie 
een stuk werkgelegenheid, 
én 
een zinnige besteding van de in de 
toekomst veel te verwachten vrije 
tijd. 

1-lliarschijnlijk is dit grotendeels ook 
nog te waarderen in geld, en daardoor 
eenvoudig ''af te wegen" tegen andere 
behoeften, waar de overheid voor dient 
te zorgen. 

"Wij zijn heel voorzichtig met het richten 
van de vraag van bovenaf" 

Liberale politici in gesprek met medewerkers van de Telderstichting en de Boekman
stichting over de uitgangspunten van een liberaal kunstbeleid. * 

HANS VAN DULKEN 

Een liberaal bepaalt zelf wel wat libe
raal is, liberalisme is een levenshou
ding. Om die reden kennen wij niet zul
ke dramatische broedertwisten als bij 
socialisten en confessionelen voorko
men. Aldus senator J.fln der Werf! in 
zijn reactie op het onderzoek van Jnge
borg Seelemann naar de kunstpolitieke 
opvattingen van de VVD. Een van de 
voornaamste conclusies uit dat onder
zoek is de constatering dat er binnen de 
VVD een grote variatiebreedte in op
vattingen bestond en nog steeds be
staat. 
In de Handelingen van de Eerste en 
Tweede Kamer, in de diverse beginsel
en verkiezingsprogramma's, in de peri
odieken Liberaal Reveil en Vrijheid en 
Democratie en op de diverse congres-

sen worden met betrekking tot het 
kunstbeleid standpunten geformuleerd 
die niet altijd in elkaars verlengde lig
gen, laat staan dat zij altijd met elkaar 
corresponderen. Onduidelijk of inhe
rent aan de uitgangspunten van het li
beralisme. Dat laatste, menen J.fln der 
Werffen Vonhoff met grote stelligheid. 
Het credo: 'De overheid is geen oorde
laar van kunst en wetenschap' heeft 
niet aan actualiteit ingeboet, maar 
geen enkele liberaal zal aan uitspraken 
van Thorbecke zijn gelijk pogen te be
wijzen. Thorbecke vervult voor de VVD 
een analoge functie als het borstbeeld 
van de vereerde componist die een pia
nist op zijn instrument had staan. Libe
ralen houden de voorman in ere, aldus 
de ondervoorzitter van de Eerste Ka
mer. Maar er is meer, vervolgt hij, dat 
is de 'levensstijl' van de partij. En 
daarmee verwoordt J.fln der Werff de 
essentie van zijn kritiek op het onder
zoek van Seelemann. De liberale kunst
politiek mag niet beoordeeld worden 
op grond van onderzoek dat zich uit
sluitend baseert op genoemde bronnen. 

De cultuur van de partij 

Van der Werff: 
"Bij een onderzoek naar de kunstpoli
tieke opvattingen van de VVD valt 
steeds de 'levensstijl' van de partij in 
het oog te houden: de uitspraken van 
partijkongressen hebben bij de VVD 
bij lange na niet de importantie als bij 
de PvdA. De noodkreet van oud-minis-

ter van defensie Vredeling "kongressen 
kopen geen vliegtuigen" zal bij de 
VVD nimmer nodig zijn. Maar met die 
levensstijl hangt een ander dilemma sa
men. De VVD was jarenlang een klei
ne partij. Kleine partijen in Nederland 
vertonen een bepaald beeld, namelijk 
dat van getuigenispartij. Dat heeft de 
VVD nimmer willen zijn: ze heeft zich 
steeds bereid getoond direkte me
de verantwoordelijkheid voor het be
staan op elk niveau te willen dragen. 

De konsekwentie van zo'n gedragslijn 
is dat men soms minder 'outspoken' zal 
zijn. In het algemeen gaat het bij de be
oordeling van politieke partijen veel 
minder om wat in het programma staat 
als wel om hetgeen in stemgedrag en 
openbare behandeling van wetgeving 
en beleidsstukken in de volksvertegen
woordiging tot uitdrukking komt. Door 
spreken én door niet-spreken. De re
den: tijdgebrek in verband met spreek
tijdbeperking, de reaktie: stilzwijgende 
ontstemming dan wel instemming". 

Vonhoff: 
"In de Tweede Kamer spraken wij in 
mijn periode maar 20 minuten over de 
begroting van CRM, dat verdeel je dan 
over drie woordvoerders. Het gevolg 
was dat je dan voor cultuur 6 minuten 
had. Dacht je nu heus dat je voor zo'n 
omvangrijke materie als het cultuurbe
leid in zes minuten ging vcrtellen wat 
je niét wou. Die 6 minuten had ik no
dig voor allerlei onderwerpen om te 
zeggen wat ik wèl wilde". 

r -· -
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De stilzwijgende instemming dan wel 
ontstemming heeft bij de buitenwacht 
van tijd tot tijd voor een zekere verwar
ring gezorgd. Liberalen hebben in de 
Eerste en Tweede Kamer niet altijd de 
mogelijkheid aangegrepen om zich als 
liberaal te profileren. Seelemann me
moreert bijvoorbeeld het debat aan
gaande de weigering van minister Cals 
om aan Gerard van het Reve een reis
beurs te verstrekken. De volksschrijver 
kreeg die beurs niet omdat zijn boek 
Melancholia godslasterlijke passages 
z.ou bevatten. Mevrouw Fortanier de 
Wit, bij die gelegenheid woord
voerdster voor de WD in de Tweede 
Kamer, onthield zich bij de behande
ling van de begroting van OKW van 
commentaar. Het ontbrak haar aan 
tijd. En velen fronsten de wenkbrauwen 
toen de vice-voorzitter van de partij, 
mr. H. van Riet, op een onbewaakt mo
ment verkondigde dat ons land meer 
behoefte had aan een halve straaljager 
dan aan een heel orkest. 

Vonhoff: 
"Ik zat toen in het dagelijks bestuur en 
over die uitspraak waren we niet echt 
enthousiast. Maar als je die uitspraak 
in zijn kontekst plaatst dan valt het alle
maal wel mee. Het was het resultaat 
van een uitgelokte diskussie met een 
Haagse wethouder, in een ambiance 
van een cultureel steekspel, waarbij op 
het spel stond hoe je in vormen van re
thorica stellingen kon verdedigen. Van 
Riel had meer van dat soort uitspraken. 
Ik herinner me: "Het mooiste wat ik 
zie is de Nederlandse vlag op een oor
logsschip!". Het is eenvoudigweg niet 
redelijk om op basis van dit soort uit
spraken de liberale houding ten opzich
te van kunst te schetsen. Dat geldt ook 
voor het zwijgen van mevrouw Forta
nier de Wit. Maar los daarvan, vooral 
buiten het parlement zie je de betrok
kenheid van liberalen met het culturele 
leven. Denk maar eens aan de aktivi
teiten die zij ontplooien in de besturen 
van culturele instellingen". 

Van der Werff: 
"Vonhoff heeft gelijk, je mag je bij de 
beoordeling van het liberale kunstbe
leid niet uitsluitend baseren op de rol 
van de overheid en het machtsapparaat 
dat die overheid tot haar beschikking 
heeft. Confessionelen willen in. hun 
cultuurbeleid het overheidsapparaat 
hanteren om de samenleving bepaalde 
normen op te leggen. Socialisten gelo
ven in de maakbaarheid van de maat
schappij, wij doen dat niet. Socialisten 
maken bij hun cultuurpolitiek gebruik 
van het overheidsapparaat om een toe
komstig maatschappijbeeld tot ontwik
keling te brengen. Oude liberalen, zo-

als ik, hebben het gevoel dat dat niet 
kan". 

Groenveld: 
"Als dat zou impliceren, dat het libera
lisme geen dogma's kent, ben ik het 
daar niet mee eens. Zeker niet als je 
naar het klassiek liberalisme kijkt. 
Daar werden bepaalde processen, met 
name marktprocessen als ideaal om
schreven. In die zin formuleerde men 
wel degelijk een blauwdruk van de sa
menleving". 

Vonhoff: 
"Akkoord, tegen die achtergrond kent 
het liberalisme ook zijn dogma's. Er 
zijn liberalen geweest die gezegd heb
ben dat ze liberaal geworden zijn, om
dat zij de overtuiging hadden dat het 
anarchisme niet werkte. Dat betekent 
niet dat wij geen principiële uitgangs
punten kennen. Ik herinnner mij bij
voorbeeld een diskussie met Han Lam
mers over de inhoud van de radio- en 
televisieprogrammabladen. Wij waren 
van mening dat je die inhoud niet moet 
vaststellen middels de omroepwetge
ving. De liberaal zegt dan - in dit geval 
was het mevrouw Van Someren in de 
Tweede Kamer - ik vind niet dat over
heid zich hiermee moet bemoeien. De 
liberaal zegt dan nee en dat kan kort. 
Hij probeert ook geen alternatief te for
muleren omdat hij dat alternatief niet 
begeert". 

Kunstspreiding 

Een essentieel onderdeel van het na
oorlogse kunstbeleid is de spreiding 
van kunst onder de bevolking geweest. 
Een doelstelling die ook door de WD 
is onderschreven. J-llit dan opvalt is, 
dat liberalen een hoge premie stellen 
op de keuzevrijheid van het publiek, 
een terugkerend thema in de diverse 
beginsel- en verkiezingsprogramma s. 
ledereen moet zijn eigen culturele con
text kunnen bepalen, zo formuleerde 
11ln der Werff het in 1977. De overheid 
schept een aantal voorwaarden, maar 
verder reikt haar bevoegdheid niet. So
cialisten en christen-democraten heb
ben de neiging om door middel van 
'vorming' een paar stappen verder te 
gaan. 

Van der Werff: 
"Net als bij het onderwijs, gaat het 
hier om het tot ontwikkeling brengen 
van potenties. De overheid schept 
voorwaarden, het is geen zaak van om
buigen of richten van preferenties van 
mensen. Overigens heb ik niks tegen 
vorming. Ik ben zelfs bijna voorzitter 
van de Federatie van Volkshogescholen 

geweest, maar ik werd met 13 tegen 12 
stemmen door een communist versla
gen. Je kunt bij de spreiding van cul
tuur op z'n hoogst additionele bagage 
aanreiken. Het verwerkingsproces kan 
je niet voor anderen doen, dat is geen 
terrein voor de overheid. Vooral op lo
kaal en provinciaal niveau zie je libera
len activiteiten in deze sfeer ontplooi
en. Wij hebben vele wethouders in on
ze gelederen die cultuur beheren. Dat 
is niet voor niets. Je ziet dan dat dat 
voorwaardenscheppend beleid dat wij 
voorstaan op twee manieren werkt. 
Enerzijds naar de consument en ander
zijds naar de kunstenaar, via bibliothe
ken en artotheken. Bibliotheekwerk is 
zeker cultuurspreiding; het zijn libera
len geweest die de bibliotheekwet heb
ben ingediend. Dat is veel belangrijker 
dan het al dan niet steunen van een sub
sidieverhoging voor het Nationale Bal
let". 

Veder: 
"Liberalen denken bij de kunstsprei
ding aan een tweerichtingsverkeer. Je 
kunt dingen aanbieden, maar daarmee 
ben je er niet. Er is één vraag die je al
tijd moet stellen: in hoeverre komt het 
aanbod terecht bij de mensen die het 
ook werkelijk willen hebben. Mis
schien zit daar iets van de aarzeling in 
die wij hebben ten aanzien van socia
listen. Ik heb weleens de indruk dat 
daar het accent uitsluitend op de aan
bieding ligt. Er wordt veel geld in 
gestoken maar om het resultaat lijkt 
men zich niet te bekommeren. Als het 
niet aanslaat, dan moet je daar je con
sequenties aan verbinden. Dan moet je 
stoppen en daar is moed voor nodig". 

Vonhoff: 
"Ik ben om die reden ook altijd tegen 
konsumentensubsidies geweest en wel 
omdat dat de ongelijkheid versterkt. 
Als je nagaat waar die subsidies te
rechtkomen, dan moet je konkluderen 
dat daar alleen de hogere inkomens wèl 
bij varen. Een onrechtvaardige verde
ling ten gunste van de welgestelden. 
Om die reden pleit ik voor het afschaf
fen van dat soort subsidies en voor het 
verlagen van de belastingen. Je geeft 
dan de consumenten de gelegenheid 
om zelf te kiezen. Ik ben zelf jarenlang 
voorzitter van het C.J.P. geweest. Het 
C.J.P. was een concrete maatregel in de 
aanbiedingssfeer, een doeltreffende sti
muleringsmaatregel. De konsument 
werd zelf de keuze gelaten en, ook be
langrijk, functioneerde ook weer vol
waardig op de markt". 

Van der Werff: 
"Feit blijft dat je die cultuurspreiding 
alleen maar kunt bereiken door het 



juist in de eerste jaren van de opvoe
ding tot een essentieel onderdeel van 
het levenspatroon te maken. Het on
derwijs vervult dan een sleutelfunctie". 

Kassies: 
"Precies, dat weet iedereen en het ge
beurt niet. Ik heb deze discussie al 
meer gevoerd. De afbraak van het on
derwijs is bij Van Kemenade begonnen 
en kijk maar wat er nu gebeurt. Die af
braak is gewoon doorgegaan, daar kun
nen wij hele verhalen over houden". 

Vonhoff: 
"Dat is een rampzalige ontwikkeling, 
dat ben ik met je eens. Daar kunnen 
wij kort over zijn". 

Toch heeft de Tweede Kamerfraktie van 
de VVD er recentelijk voor gepleit om 
de creatieve vakken in het basisonder
wijs te verminderen. 

Van der Werff: 
"Daar ben ik dan niet blij mee". 

Groenveld: 
"Ik heb daar minder moeite mee; wij 
moeten niet vergeten dat het in die situ
atie om onderwijsbeleid gaat. Je wordt 
gedwongen de beschikbare middelen te 
alloceren en het kan zijn dat er een on
evenwichtigheid bestaat tussen de crea
tieve en de cognitieve vakken. Als dat 
het geval is, dan zal je die allocatie an
ders moeten laten verlopen. Dat kan 
betekenen dat je in het beleid meer 
aandacht aan cognitieve vakken be
steedt en wat minder aan de creatieve". 

Van Heemskerck: 
"Dat zijn ook de argumenten geweest. 
In elk geval zat er geen filosofie achter 
in de trant van: die creatieve vakken 
zijn niet zo belangrijk". 

Kassies: 
"Het gaat er om of buiten of parallel 
aan dat onderwijs allerlei activiteiten 
kunnen worden aangeboden die bij de 
bestaande belangstelling aansluiten of 
belangstelling wekken. Dat heeft niets 
te maken met een VVD- of een PvdA
standpunt; beide partijen zijn kinderen 
van de Verlichting". 

Vonhoff: 
"Onze pleidooien in het verleden voor 
meer aandacht voor de creatieve vak
ken beperkten zich niet tot de behande
ling van de CRM-begroting. Wij heb
ben een langdurige discussie gehad met 
de toenmalige staatssecretaris van on
derwijs Grosheide, over de doelstellin
gen van het onderwijs. Ik heb toen na-

mens de fractie een doelstellingennota 
over het onderwijs geschreven en die 
hebben wij bij de behandeling van de 
onderwijsbegroting ingediend. In die 
nota neemt het kunstonderwijs op de 
scholen een belangrijke plaats in. Dan 
ons voortdurend pleidooi voor kunstge
schiedenis als onderdeel van het ge
schiedenisonderwijs. Ons beleid ten 
aanzien van de bibliotheken; de biblio
theekwet heb ik ingediend, onze hou
ding ten aanzien van het C.J.P. Op een 
gegeven moment hebben wij ons inge
zet voor de verruiming van de moge
lijkheiden van de educatieve diensten 
van de musea. Al dat soort elementen 
brachten wij in de aanbiedingssfeer. 
Maar dan komt het moment, en dat is 
het grote punt, ik zeg dat mevrouw Ve
der na, wat gebeurt er met het aange
bodene. Daar zit een keuze in; wij zijn 
heel voorzichtig met het richten van de 
vraag van bovenaf'. 

Veder: 
"Dat zeg ik ook altijd. Het hangt sa
men met de strijd die in het kunstbeleid 
werd en nog steeds wordt gestreden. 
Kwaliteitsbevordering aan de ene kant 
en de spreiding aan de andere kant. 

Moet je alleen de drie grote orkesten in 
de randstad steunen, of ben je van me
ning dat alle provincies een orkest 
moeten hebben. Hetzelfde verhaal 
geldt voor de conservatoria. Beide ar
gumenten kosten geld en je zult dus 
moeten kiezen". 

Kassies: 
"Een dergelijke keuze is natuurlijk 
sterk afhankelijk van het mensbeeld dat 
wordt gehanteerd. Socialisten zijn opti
mistisch over de menselijke soort en 
sceptisch over de exemplaren. Libera
len zijn van oorsprong tamelijk scep
tisch over de menselijke soort en opti
mistisch over de exemplaren". 

Herstel van de markt 

In de eerste verkiezingsprogramma's 
van de VVD spreekt men met groot ver
trouwen over het herstel van de markt. 
Was men er in het begin van de jaren 
vijftig van overtuigd dat het over
heidsmecenaat van voorbijgaande aard 
was, de huidige generatie VVD-ers er
kent dat de overheid een niet weg te 
denken rol in het kunstleven speelt. De 
laatste jaren lijkt het erop dat het ac
cent weer komt te liggen op het herstel 
van de markt. Terug naar de markt, is 
dat een reële optie? Uitgesloten, zegt 
het huidige Tweede Kamerlid mevrouw 
11ln Heemskerck. Nee, zegt mevrouw 

Jk?der. Onder bepaalde voorwaarden, 
meent Vonhoff. 

Van Heemskerck: 
"Individualisering is bij ons een cen
traal thema. Dat is duidelijk. Je pro
beert dan zoveel mogelijk mensen zo 
veel mogelijk dingen te laten doen. 
Daar is je beleid op gericht en het zal 
duidelijk zijn dat de overheid daar een 
rol in speelt. Dat kan niet als je uitslui
tend vertrouwt op het herstel van de 
markt. De weg terug zal moeilijk zijn. 
Stel je voor, ik geef maar een voor
beeld, als wij zouden zeggen de BKR 
moet worden afgeschaft. Dan krijg je 
half Nederland over je heen. Wij moe
ten er vanuit gaan dat de overheid in 
het kunstleven een dominante rol zal 
blijven spelen". 

Vonhoff: 
"Dat is waar, ook in onze kring zul je 
nog nauwelijks mensen tegenkomen, 
die de overheid geen belangrijke rol 
toebedelen op de kunstmarkt. Maar 
naar mijn mening mag dat ons niet 
weerhouden om te streven naar een 
zo'n goed mogelijk herstel van die 
markt. Het is duidelijk dat je de geste
gen produktiekosten in de kunstsector 
niet kunt opvangen door middel van 
een toegenomen produktie. Maar je 
mag niet uitsluitend kijken naar de 
kostentoename in de kunst, want dat 
gaat gepaard met een aanzienlijke wel
vaartstoename. Die kostentoename in 
de kunst wordt veroorzaakt door de 
verbeterde rechts- en salarispositie van 
kunstenaars. Vergeleken met zestig jaar 
terug, is er sprake van een enorme in
haalmanoeuvre en dat is nu precies het 
aandeel van de kunstmarkt waar je het 
overheidsmecenaat voor nodig hebt. 

Maar dat is geen enkele reden om ook 
niet een beroep te doen op het toegeno
men welvaartsaandeel in het totaal van 
de samenleving. Als je een andere stel
ling betrekt, dan zet je zonder twijfel 
de deur open naar een voortgaande 
versterking van de collectivisatie van 
de samenleving. Ik wijs dat af. In ons 
land heeft dat onacceptabele vormen 
aangenomen; meer dan 70% van ons 
bruto nationaal inkomen loopt via de 
collectieve sector. Dat kan niet, daar 
lopen wij op vast". 

Veder: 
"Precies, ik denk dat het instandhou
den van zoveel orkesten, zoveel toneel
gezelschappen en zoveel musea een ze
ker welvaartsniveau veronderstelt. Je 
zult dat met z'n allen moeten opbren
gen. En als daar grenzen aan zijn, dan 
zullen die gesteld moeten worden. 
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Maar dat is niet hetzelfde als terugval
len op het marktmechanisme". 

Groenveld: 
"Socialisten constateren vaak dat de 
markt niet werkt en trekken daaruit de 
conclusie, dat je om die reden moet 
doorgaan met het ontmantelen van die 
markt. Je kunt je ook afvragen, en dat 
doen liberalen, of je niet alles in het 
werk moet stellen om die markt te her
stellen, of die in het leven te roepen 
voor zover die nog niet bestond. Ik be
doel, uit het feit dat de markt ontman
teld wordt ontleent men steeds meer ar
gumenten om die markt verder te ont
mantelen. Ik ben van mening dat ook 
sommige liberalen te snel zeggen: "die 
markt krijgen wij nooit meer terug" en 
om die reden leggen zij het accent bij 
het overheidsmecenaat. Dat komt om
dat zij uitgaan van de feitelijke situatie 
waarbij de markt al ontmanteld is. Zij 
worden geconfronteerd met een vicieu
ze cirkel en je hebt pragmatische politi
ci nodig om dat te doorbreken". 

Kassies: 
"Er wordt gesproken over het herstel 
van de kunstmarkt, maar er heeft nooit 
een kunstmarkt bestaan. Er is nooit 
een florerende markt geweest voor 
opera of toneel". 

Vonhoff: 
"Ik bestrijd dat. Er bestaat wel degelijk 
een markt voor de vrije produkties en 
dan heb ik zeker niet alleen "Het Thea
ter van de Lach" op het oog. Dat over
heidsingrijpen kan juist heel markt
verstorend werken. In Utrecht heb ik 
dat meegemaakt. De wethouder van fi
nanciën beperkte het aantal uitvoerin
gen van een bepaalde voorstelling, ter
wijl de schouwburg avond aan avond 
volzat. Waarom? Omdat wij aan een 
gefixeerd aantal voorstellingen vastza
ten om de begroting sluitend te maken. 
Dat was overigens geen hoogtepunt in 
ons culturele beleid. Maar los daarvan, 
de opera kan zich van oudsher verheu
gen in een zeer gespreide markt. Zeker 
in Amsterdam is de opera één van de 
meest gepopulariseerde vormen van 
cultuur geweest". 

Kassies: 
" Toch moet je je afvragen wat de bete
kenis van het vrije circuit is geweest 
voor de vernieuwing van het theater. 
De Figaro, La Bohème, daar is van 
oudsher een markt voor geweest. Dat 
verkoop je altijd wel, iedere theaterdi
recteur wil dat hebben. Maar het mo
derne repertoire, het margetheater, 
daar is geen markt voor. De overheid 
.staat voor de taak om die avantgarde te 
steunen, dus dat aanbod waar geen 

markt voor bestaat. Een stelling overi
gens die ook ooit door Van Riel werd 
onderschreven". 

Vonhoff: 
"Ik houd vol dat er vormen van marge
theater zijn die wel degelijk blijken te 
kunnen bestaan buiten de overheid om. 
Kijk bijvoorbeeld naar de studentento
neelcultuur. Beperkt van opzet, maar 
het werkt. Kassies' stelling is mij te ge
makkelijk. In Groningen, het Grand, 
een heel levendig gebeuren dat zich 
buiten de gesubsidieerde sfeer afspeelt. 
Je moet wèl hopen dat de overheid daar 
met z'n vingers van afulijft. want an
ders gaat het kapot". 

Kassies: 
"Wat jullie daar in Groningen hebben 
is een heel specifieke vorm van jeugd
cultuur. Dat is "Werk met behoud van 
uitkering". En jij weet ook dat dit door 
de gevestigde instellingen met de 
grootst mogelijk argwaan werd beke
ken". 

Van der Werff: 
"Ik wou nog even terug. Kassies en ik 
hebben samen in het Bedrijfsschap 
voor de Pers gezeten. Met die organi
satie beoogden wij op termijn herstel 
van marktmechanismen. Wij hebben 
toen als uitgangspunt geformuleerd, 
dat wij alleen zouden ondersteunen als 
er tenminste enig zicht op rentabiliteit 
gewaarborgd leek. Het is mij niet dui
delijk waarom dit uitgangspunt niet bij 
het kunstbeleid gehanteerd kan wor
den. Tijdelijke ondersteuning door de 
overheid, maar met als uitgangspositie 
de gezondmaking". 

Kassies: 
"Dat was inderdaad zo. het uit
gangspunt was herstel van de marktver
houdingen. De overheid wil een be
paald aanbod van weekbladen handha
ven, omdat daarmee een pluriforme 
meningsvorming gegarandeerd was. Of 
je dat kunt vergelijken met het herstel 
van de markt voor de kunst, lijkt mij 
dubieus. Ik blijf daarbij, ondanks de 
tegenwerpingen van Vonhoff. Op dit 
punt verschillen wij van mening, daar 
moeten wij op het congres in november 
nog maar eens op terugkomen". 

Het ministerie van OKW 

Liberalen hebben in het verleden de 
katholieke minister van OKW en CRM 
met een opvallende hoffelijkheid beje
gend, constateert Seelemann in haar 
onderzoek. Dit, terwijl men mag veron
derstellen dat er significante verschil
len zijn in de benadering van het cul
tuurbeleid. 

Vonhoff: 
"Ik heb daar andere herinneringen 
aan. Zeker weet ik dat de relatie tussen 
mejuffrouw Klompé en onze Tweede 
Kamerfractie er eentje was van gewa
pende vrede, vaak minder dan dat. Als 
Oud haar bij een Algemene Beschou
wing begroet als een "mistroostig 
bloempje in de woestijn", dat is dat niet 
vrij van sarcasme. Als ikzelf in een de
bat met haar een gedicht van Greshoff 
citeer: "Sluit voorzichtig Uwe deuren. 
met een grendel en een slot. binnen 
kan U niets gebeuren, in Uw stil bek
nopt genot", dan staat dat ook ergens 
voor. Dat werd mij door de overzijde 
van de regeringstafel niet in dank afge
nomen". 

Kassies: 
"Toch bestond er over dat kunstbeleid 
een ruime mate van consensus en ver
geet niet dat er ook nog zoiets speelde 
als het coalitiebelang". 

Vonhoff: 
"Met Klompé hebben wij zaken ge
daan met name op het gebied van het 
monumentenbeleid. Kassies heeft ge
lijk, dat waren inderdaad zaken waar 
een vrij brede consensus over bestond. 
Maar iemand als Gieten. dat was een 
pilarenbijter eerste klas. Er bestond be
paald geen vreugde over zijn culturele 
beleid in onze kring. Een speciaal ge
val was minister Engels, ik was toen 
staatssecretaris. De heer Engels is aan 
dat ministerschap letterlijk fysiek ten 
onder gegaan. Hij werd gedurig door 
zijn eigen fractie onderuit gehaald. 
Kleisterlee en Gardeniers liepen hem 
op de meest verschrikkelijke wijze 
voor de voeten. Maar het politieke be
lang prevaleerde. Voortdurend heb ik 
onze eigen fractie in het gelid gevloekt. 
Zo ging dat toen, nu kan dat niet meer. 
Engels had namelijk bij de presentatie 
van het kabinet gezegd, dat hij liever 
met de PvdA had geregeerd. Ik hoor 
het Wiegel nog zeggen bij de algemene 
beschouwingen: "Welk nationaal be
lang zou geschaad zijn als de heer En
gels het ministerschap had geweigerd". 

Liberalen hebben nooit een bewinds
man gekend met cultuur in zijn porte
feuille. Uitzonderingen zijn het staats
secretariaat van Vonhoff en meer re
centelijk, dat van de huidige AVRO
voorzitter Wállis de Vries. Heeft de 
VVD bij coalitiebesprekingen ooit ge
opteerd voor het ministerschap van 
OKWofCRM? 

Vonhoff: 
"Mevrouw Van Someren zou in aan
merking gekomen zijn toen OKW nog 
bestond. Dat is toen tegengehouden 



door Geertsema, de toenmalige fractie
voorzitter, de fractie was al dusdanig 
verzwakt. Dat is één van haar meest. 
tragische politieke ervaringen geweest. 
Zij heeft toen wèl bedongen, overigens 
niet onbegrijpelijk, dat op die post 
geen andere VVD-er benoemd zou 
worden. Maar het is haar zeer nadruk
kelijk aangeboden, het heeft haar ech
ter aan medewerking van de fractie
voorzitter ontbroken. Voor de rest heb
ben wij de curieuze situatie gehad dat 
er een tijdlang, ook in onze partij, een 
duidelijke stroming bestond om het de
partement van CRM op te heffen. Ik 
was daar falikant tegen. In dat licht 
moet je ook mijn staatssecretariaat 
zien. Na de aanvaarding van mijn func
tie verstomde die geluiden in de frac
tie. Overigens is er bij de coalitievor
ming van confessionele zijde altijd be
zwaar gemaakt tegen een liberaal of 
een sociaal-democraat op OKW of 
CRM. Dat komt omdat de christen
democratische machtsvorming voor 
een niet onaanzienlijk deel gefundeerd 
is in de handhaving van bestaande sub
sidiestructuren. Ik werd door christen
democraten met een buitengemeen 
groot wantrouwen bejegend. Hetzelfde 
lot trof Wim Meijer, mijn opvolger". 

Van der Werff: 
"Wat dat betreft zijn de ervaringen met 
de confessionelen bij de lagere over
heid heel opmerkelijk. Ik zei het al, de 
VVD probeert voortdurend bij de col
legevorming in provincie en gemeente 
de post cultuur in handel te krijgen. 
Het heeft mij verbaasd dat wij bij de 
Gedeputeerde Staten van Brabant, toch 
een confessioneel bolwerk, zo makke
lijk die portefeuille konden krijgen". 

In bepaalde kringen binnen de WD 
heeft er altijd een duidelijke reserve 
bestaan tegen het voornemen van de 
overheid om de kunsten te beschouwen 
als een welzijnsvoorziening. Het meest 
expliciet in deze is Vonhoff geweest. 
Eind jaren zestig pleitte hij voor een 
scheiding tussen het sociaal-culturele 
en het maatschappelijke werk. De kun
sten zijn nu ondergebracht bij het mini
sterie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. Bestaan die bezwaren nog 
steeds? 

Kunst en Welzijn 

Vonhoff: 
"Ik heb mij altijd verzet tegen de term 
welzijn. Kunst is geen welzijnsvoorzie
ning. Je zag op het departement dat de 
component maatschappelijk werk als 
een stoomwals over de cultuur heen 
denderde. Als je van de sector cultuur 
iets wilde redden, dat moest je er voor 

zorgen dat het uit de handen van de 
"zorgende" maatschappelijk werksters 
bleef. Dat waren de mensen die meen
den te kunnen bepalen wat goed was 
voor het volk. En zoiets schiet mij in 
het verkeerde keelgat. Vandaar dat ik 
voor een splitsing heb gepleit: een af
deling maatschappelijk werk en een af
deling sociaal-cultureel. Je moet cul
tuur niet als een zorg-goed zien. Je 
moet bij de sportbeweging, een analo
ge zaak, niet de normen hanteren die 
gelden voor de begeleiding van invali
den. 

Zo'n ministerie van WVC, voor de 
kunst is dat een ramp. Niet alleen van
wege die welzijnsoptiek, vooral vanwe
ge de component volksgezondheid. 
Door z'n omvang is dat een regelrechte 
bedreiging én voor het maatschappelijk 
werk én voor de cultuur. Als je ziet wat 
voor planprocedures uit dat werkge
bied losdavert over het hele departe
ment, dan is dat een reden voor de al
lergrootste zorg. Hier mag overigens 
niet uit worden afgeleid dat ik voor een 
aparte Kunstenwet zou zijn. Je hoort 
steeds meer pleidooien voor een derge
lijke wettelijke regeling. Naar mijn 
stellige overtuiging biedt dat geen en
kele garantie voor een effectieve be
scherming. De kunsten behoren in de 
sociaal-culturele sector". 

Van Heemskerck: 
"Ik ga vrijwel geheel met de heer Von
hoff mee". 

Van der Werff: 
"Ik ook. Ik heb een vrij groot aandeel 
gehad in het advies dat de Raad Bin
nenlands Bestuur geschreven heeft over 
de welzijnswetgeving als opvolger van 
de Kaderwet Specifiek Welzijn. Overi
gens werd er over die kaderwet bij ons 
heel verschillend gedacht, maar dat 
terzijde. Mijn belangrijkste bezwaar te
gen de welzijnswet, en dan nog afge
zien van de onvolkomenheden om die 
wet, is onevenwichtigheid tussen de 
sector welzijn en de sector volksge
zondheid. Dat wordt volstrekt gene
geerd en uit niets blijkt dat minister 
Brinkman voornemens is daar een 
oplossing voor te zoeken. Het heeft er 
alles van dat de minister de keuze 
waarvoor hij staat, verdoezelt. 

Ik ben het met Vonhoff eens, kunst 
heeft niets met welzijn te maken. Het 
griezelige is dat ze daar in Rijswijk al
les wat mensen aangaat naar zich toe
trekken, in plaats van het naar de lage
re overheden te laten schuiven of het 
daar te laten. Een voorbeeld: sportbe
leid is gecentraliseerd beleid, zegt deze 
minister. Nee minister, zeg ik dan, 
sportbeleid is autonoom beleid en heeft 

niets te maken met centraal beleid. Dat 
men op WVC dit onderscheid nog 
steeds niet weet te maken, vervult mij 
met de grootste zorg. Want de maal
stroom van de decentralisatie trekt de 
cultuur mee in de verkeerde hoek. Als 
deze minister praat over kwaliteitsbe
vordering en over spreiding van de 
kunsten, dan moet hij zich realiseren 
wat hij doet. Voor mij is Rotterdam als 
plaats voor het architectuurmuseum 
absurd. Dat heeft niets met spreiding te 
maken, dat museum hoort in het cultu
rele centrum van dit land en dat is Am
sterdam. En over zijn houding inzake 
de P.C. Hooftprijs hoeven wij het hier 
niet meer te hebben. Dat geldt overi
gens ook voor onze Tweede Kamer
fractie, maar dat terzijde". 

Vonhoff: 
"Ik heb begrepen dat onze Eerste Ka
merfractie het coalitiebelang in deze 
zaak aanmerkelijk minder zwaar heeft 
laten wegen". 

Van Heemskerck: 
"De P.C. Hooftprijs was een puur poli
tieke zaak, daar konden wij als Tweede 
Kamerfractie geen andere richting 
meer aan geven. Dat was een bedrijfs
ongeval, het politieke belang woog 
zwaarder. Voor de Eerste Kamer lag 
dat anders, vooral politiek. Zonder de 
Tweede Kamerfractie in haar hemd te 
zeggen, heeft de fractie in de Eerste 
Kamer op heel verantwoorde wijze 
vraagtekens bij ons beleid gezet. Ik had 
daar alle vrede mee. Met het architec
tuurmuseum ligt dat anders, alle denk
bare variaties zijn aanwezig. Voor mij 
is het cultuurspreiding, daar heb ik 
goede argumenten voor. Ik hoop overi
gens niet dat ik het debat over dat 
standpunt moet voeren in de Kamer". 

Van der Werff: 
"Ja, dat heeft ze wel eens meer gehad 
de afgelopen periode". 

Van Heemskerck: 
"Het probleem is, dat wij als VVD 
geen pasklare cultuurfilosofie hebben. 
Ik zeg dat op persoonlijke titel en dat 
kan heel verwarrend zijn, zeker als je 
kijkt naar andere partijen. Maar on
danks dat, wij zijn niet die pragmatici, 
waarvoor wij wel gehouden worden. 
Wij hebben vertrouwen in het individu, 
wij willen best terug naar de lagere 
overheden. Wij zijn ook bereid om 
heel subjectief te oordelen, misschien 
is dat wel onze cultuurfilosofie". 

* Aan het gesprek namen deel mevrouw S. 
van Heemskerck Pillis-Duvekot, lid van de 
Tweede Kamer voor de VVD; lngeborg 
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Seelemann, studente politicologie aan de 
VU te Amsterdam; mevrouw Mr. E. Veder
Smit. lid van de Eerste Kamer voor de 
VVD; Dr. K. Groenveld, direkteur van de 
Prof.Mr. B.M.Teldersstichting; Drs. B.R.A. 
Gijzel, wetenschappelijk medewerker van 
de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting en eind
redacteur van Liberaal Reveil; de heer H. 
Vonhoff, commissaris van de koningin in 
Groningen; Drs. Y. van der Werff, lid van 
de Eerste Kamer voor de VVD; de heer J. 
Kassies. directeur van het Instituut voor 
Theateronderzoek en voorzitter van de 
Boekmanstichting; de heer 0. Valkman. 
waarnemend direkteur van de Boekman
stichting; Drs. P.J. Ligthart, wetenschappe
lijk medewerker van de Boekmanstichting 
en Drs. H. P. van Duiken (gespreksleider) 
(idem). 
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VVD en Kunstbeleid 1948-1985 

INGEBORG SEELEMANN 

Terwijl de linkse partijen uitgebreid 
zijn voor-, door- en uitgekauwd door 
politicologen, is over de VVD maar 
heel weinig geschreven. Dit geldt ook 
voor de opvattingen van deze partijen 
over het kunstbeleid. Heeft de VVD 
dan nooit iets interessants ingebracht 
over de verhouding tussen overheid en 
kunst? Over deze inbreng gaat dit arti
kel. Het schetst de hoofdlijnen in de 
opvattingen die sinds de oprichting van 
de VVD in 1948 in deze partij over 
kunstbeleid zijn uitgesproken. HN gaat 
daarbij altijd om opvattingen van 
VVD-ers, en niet om "de VVD-opvat
tingen". Eenduidige partijstandpunten 
over het kunstbeleid zijn bij de VVD 
een zeldzaamheid. 

"Kunst is geen regeringszaak" 
Betekent een liberale visie op kunstbe
leid niet meer dan absolute staatsont-

houding ten aanzien van kunst? Dit 
wordt gesuggereerd door de veel geci
teerde uitspraak van Thorbecke; kunst 
zou geen regeringszaak zijn. De VVD 
is deze uitspraak vaak voor de voeten 
geworpen. Wat heeft de grote roergan
ger van de liberalen precies gezegd? 
De veel geciteerde opmerking is een 
deel van het antwoord dat Thorbecke 
als minister-president in 1862 gaf op 
het verwijt dat in de troonrede was ge
zwegen over kunsten en wetenschap
pen. Dit antwoord besloot hij aldus: 
"Ik zal niet zeggen, dat ik er geen be
lang in stel: een groot deel van mijn le
ven was daaraan gewijd. Maar het is 
geene zaak van regering. De Regering 
is geen oordeelaar van wetenschap en 
kunst." 

Thorbeeke's grote zorg blijkt te zijn, 
dat de overheid met het publiek gaat 
concurreren. "Ook een ander punt ver
dient overweging, of niet in gelijke ma
te als de Regering met geld veel gaat 
doen, het publiek minder doet. En 
waar is de beschermer, zoo vermogend 
als het publiek? Het is niet in het voor
deel, ook niet waar het op geldelijke 
ondersteuning aankomt, van de weten
schap niet en vooral niet van de kunst." 
Thorbecke vervolgt: "De roeping der 
Regering is, meen ik, geene maatrege
len te nemen dan die, zoo ik het dus 
mag uitdrukken, productief in nieuwe 
levenskracht en buiten het bereik van 
particulieren of van hunne vereenigin
gen zijn." 
Toch komt Thorbecke later met zo'n 
uitgebreide lijst beleidsvoornemens ter 
ondersteuning van de kunst, dat hem 
door Kamerleden wordt verweten dat 

hij "met zichzeiven in tegenspraak is." 
Hij somt bij die gelegenheid vier over
heidstaken op: 
I. kunstonderwijs, als gemeenten en 

particulieren daar niet voor zorgen; 
2. reisbeurzen voor 'jeugdige talenten'; 
3. openbaarheid van het kunstbezit van 

de staat ten behoeve van het publiek 
en als voorbeeld voor hen die kunste
naar willen worden; 

4. aankoop van werk van 'levende 
meesters'. 

Dit laatste omschreef hij als 'een mid
del, dat streng en juist toegepast' moest 
worden(2). 
Geconcludeerd kan worden dat Thor
becke reeds aanvaardde, dat de over
heid een taak heeft ten aanzien van de 
kunst, zij het aanvullend op het parti
culier initiatief en zonder directe steun 
aan kunstenaars. 
De woorden van Thorbecke klinken 
door in veel VVD-publicaties, en heb
ben aan actualiteitswaarde nog weinig 
ingeboet. 

1948- 1955 
In de na-oorlogse periode werd een 
restrictief uitgavenbeleid gevoerd door 
de regeringen. De eerste na-oorlogse 
minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, Van der Leeuw (PvdA), 
probeerde weliswaar een actieve cul
tuurpolitiek te voeren, maar zijn bena
dering werd in 1946 door het Parle
ment 'afgestraft' in de zogenaamde 
interpellatie-Joekes. (Deze Joekes was 
PvdA-er en vader van het huidige 
VVD-kamerlid). De woordvoerder van 
de Partij voor de Vrijheid, de voorloper 
van de VVD, zei bij deze gelegenheid 
de inkrimping van het "tot te grote om-



vang uitgegroeide overheidsapparaat" 
toe te juichen (3). 
De KVP-er Cals was vanaf 1948 staats
secretaris van kunstzaken en na 1952 
ruim 10 jaar minister van OK&W. Zijn 
cultuurbeleid ging uit van het primaat 
van het particulier initiatief (d.w.z. de 
levensbeschouwelijke instellingen) en 
was gericht op de verhoging van het 
morele peil van de bevolking en de geo
grafische kunstspreiding. Vooral de 
confessionele politici vreesden de 
schadelijke gevolgen van modern ver
maak als film en dans. 
Ook in de VVD werden standpunten 
ingenomen, waarin deze tijdgeest van 
cultuurpessimisme doorwerkte. Ge
sproken werd dan bijvoorbeeld over 
"de lang niet altijd gemakkelijke taak 
de smaak van het publiek op te voeren, 
dat nog al te veel geneigd is zijn geld 
te besteden aan producten die met 
kunst niets van doen hebben"(4). 
Daarnaast werd in de VVD ook zonder 
deze belerende toon over kunstsprei
ding gesproken. Aangenomen werd 
dan dat dit slechts een organisatorisch 
probleem was; de potentiële be
langstelling voor kunst onder de bevol
king werd voldoende geacht. Hierin 
onderscheidde de VVD zich in deze ja
ren van andere politieke partijen. 

In de jaren vijftig was er veel be
langstelling voor kunstpolitiek in de 
VVD. Er werden meerdere congressen 
over het onderwerp gehouden en in 
Vrijheid en Democratie werd er regel
matig over geschreven. In 1952 werd 
een speciale commissie ingesteld 'ter 
bestudering van het probleem betref
fende subsidie-verlening aan de kunst'. 
Leden waren o.a. de heren Van Riel en 
Wijsenbeek sr. (directeur van het 
Haagse Gemeentemuseum) en me
vrouw Schouwenaar-Franssen. De 
commissie kwam met een stuk, be
staande uit 10 conclusies, dat als een 
soort liberaal beginselprogramma voor 
kunstbeleid kan worden beschouwd. 
De eerste conclusie luidde als volgt: 
"De Commissie is van oordeel, dat 
steun aan de kunst in de eerste plaats 
door de particulier dient te worden ver
leend. Door de zware belastingdruk 
heeft de Overheid het de particulier 
echter onmogelijk gemaakt deze steun 
in de noodzakelijke omvang te geven. 
Zolang de Overheid die onmogelijk
heid doet voortduren, dient zij deze 
plicht zelf te vervullen. Aangezien 
evenwel naar de mening van de VVD 
de steun van de Overheid aan de kunst 
alleen dan zin heeft, wanneer de parti
culier geïnteresseerd blijft, dient de 
Overheid die steun mogelijk te maken 
door verlaging van de belastingdruk (of 
door andere belastingfaciliteiten)". 

Overheidsingrijpen op het terrein van 
de kunsten is dus noodzakelijk door de 
belastingdruk. Drie andere conclusies, 
die ook in de partijprogramma's uit de
ze periode voorkomen, waren: 
I. de bevordering van de kunst door de 

overheid moet via steun aan de daar
voor bestaande instellingen gebeu
ren; 

2. bij de opvoeding van de schooljeugd 
moet aandacht worden besteed aan 
kunstzinnige verdieping; 

3. de overheid moet niet worden ge
mengd in de beoordeling van kunst; 
dit moet door jury's gebeuren. 

In Vrijheid en Democratie werd meer
dere malen geprotesteerd tegen een te 
ruime subsidiepolitiek voor kunst. Het 
geld zou verspild worden en de finan
ciële zekerheid voor kunstenaars zou 
geestelijke luiheid tot gevolg hebben, 
terwijl concurrentie het beste naar vo
ren haalt. De Tweede Kamerleden me
vrouw Fortanier-de Wit en Zegering 
Hadders handelden echter in een ande
re geest. Bij elke begrotingsbehande
ling vroegen zij om meer subsidie. 

Verschil van mening over het belang 
van de overheidsuitgaven voor cultuur 
kwam ook tot uiting in het koude oor
logsjaar 1951. Van Riel sprak in maart 
van datjaar de gedachte uit, dat de toe
komst van het land afhangt van straal
jagers en niet van orkesten, en dat der
halve het geld voor een halve straalja
ger belangrijker is dan dat voor een 
heel orkest(5). Deze mening werd op 
luchtige toon tijdens een besloten dis
cussiebijeenkomst uitgesproken, maar 
veroorzaakte toch een hoop opschud
ding. Verder werd door de VVD-ers 
genuanceerder gerageerd. In de Twee
de Kamer protesteerde Zegering Had
cters tegen bezuinigingen op cultuur ten 
gunste van defensie. 
"Als wij ons als volk grote offers ge
troosten voor onze defensie, dan doen 
wij dat juist terwille van onze cultuur 
en dan mag het niet zo zijn, dat de cul
tuur in haar verschillende uitingen ver
kommert door de offers welke wij op 
een ander gebied brengen"(6). 

In de partijprogramma's en in de arti
kelen in Vrijheid en Democratie in die 
jaren wordt zeer stellig verkondigd, dat 
de overheid niet over kunst mag oorde
len, en dat de jury's en commissies die 
wèl oordelen, onpartijdig moeten zijn. 
Volgens de VVD-ers is er sprake van 
een linkse dominantie in de kunste
naarswereld en de beleidssfeer. Hier
over schrijft de acteur Rob Geraerds in 
1951 in Vrijheid en Democratie: "Het 
beproefde principe: eerst prestaties, 
dan steun, gold niet meer voor hen die 
in de juiste (progressieve) sector za-

ten". De overheid dient zich volgens 
Geraerds ervan bewust te zijn "dat de 
steun aan de kunst losgemaakt dient te 
worden van welke ideologie dan ook en 
dus uit de politieke sfeer dient te wor
den gehaald. Dat ze bij het kiezen van 
haar adviseurs louter aandacht heeft te 
schenken aan haar deskundigheid. Dat 
waar de kunstenaars een deel van hun 
vrijheid verliezen vanwege het feit dat 
ze steun ontvangen, dit deel uitsluitend 
moet liggen op zakelijk en niet op ar
tistiek terrein( ... )"(7). De politiek en 
de kunst moeten gescheiden terreinen 
zijn. 
In het parlement kunnen sommige 
VVD-ers het echter niet nalaten toch 
een artistiek oordeel over kunst aan de 
orde te stellen. Het meest sprekende 
voorbeeld daarvan is het optreden van 
het Eerste Kamerlid Wendelaar. In 
1950 protesteerde hij tegen de uitrei
king van een prijs aan een 'prullerig' 
schilderij, het abstracte 'Vader en 
Zoon' van Ouborg. Wendelaar vroeg 
zich af "of het niet tijd wordt dat de au
toriteiten, en vooral de hoogste autori
teiten in den lande - ik zeg het met gro
te aarzeling, want ik moet van huis uit 
niets hebben van inmenging van de 
Overheid in de beoordeling van ar
tistieke prestaties - ingrijpen ter voor
koming van zulke ergerlijke en de 
kunst onwaardige dingen, zoals er nu 
zijn gebeurd.( ... ) Ik weet, dat het niet 
op den weg van de Overheid ligt zich 
met kunst te bemoeien, en ik begrijp 
volkomen dat wij ( ... ) niet in elke ge
neratie een Rembrandt kunnen hebben 
( ... ). Maar als men zulke lorren bij een 
officiële competitie een prijs van dui
zend gulden toekent, dan vind ik dat zo 
een afschuwelijk bewijs van decaden
tie, dat ik niet kan nalaten de aandacht 
van de minister daarop te vestigen en in 
ieder geval een ernstig protest in de 
Volksvertegenwoordiging te doen ho
ren; het zou het zuivere artisitieke ge
voel van het grootste deel van het volk 
- daarvan ben ik zeker - beledigen, 
wanneer dit achterwege bleef'. 
Later verzoekt hij de minister door 
middel van schriftelijke vragen, niet 
toe te staan dat bepaalde schilderijen 
naar een internationale kunstten
toonstelling te Pittsburg worden gezon
den, omdat er het gevaar is "dat Ne
derlands grote naam op het gebied van 
de schilderkunst te Pittsburg wordt ge
schaad"(&). 

1956- 1965 
In deze periode groeide de economie 
op een nog nooit eerder vertoonde ma
nier en begonnen de lonen te stijgen. In 
de kunstpolitiek veranderde niet veel; 
er kwam alleen meer van hetzelfde. De 
subsidies voor de podiumkosten namen 
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toe als gevolg van de autonome groei 
van de kosten in deze sector. 
Ook in deze jaren werd regelmatig ge
publiceerd over kunstbeleid in Vrijheid 
en Democratie en in Liberaal Reveil, 
dat in 1956 was opgericht. Op niet 
minder dan vijf door de VVD georga
niseerde congressen kwam kunstbeleid 
ter sprake. De VVD richtte zich in de
ze periode op een goed opgeleide aan
hang, gezien de onderwerpen en het ni
veau van de artikelen in de twee tijd
schriften. Zo verschijnt in 1956 een se
rie hoofdartikelen in Vrijheid en De
mocratie over 'de intellectueel en de 
politiek', waarin het beeld van de mo
derne mens wordt behandeld, zoals dat 
in de moderne literatuur (o.a. Heila 
Haasse) naar voren komt. 
Wijsenbeek sr. en Van Riel publiceren 
beiden een essay in Liberaal Reveil, 
waarin zij o.a. pleiten voor over
heidssteun aan moderne kunst en 
kunstenaars. Van Van Riel verschijnt 
bovendien in 1958 een essay over 
kunstpolitiek in de bundel 'Enige as
pecten van het Moderne Liberalisme', 
dat ook vandaag nog zeer de moeite 
van het lezen waard is. 
Door de toename van de welvaart in de 
jaren zestig, staan ook de liberalen niet 
afwijzend tegenover de vergroting van 
de overheidsuitgaven voor kunst. De 
overheid moet daarbij ondersteunen 
wat door het particulier initiatief tot 
stand is gekomen; niet een leidende 
maar een helpende rol. Subsidiëren 
mag niet uitmonden in het verstrekken 
van een premie op tekorten. 
Mevrouw Schouwenaar-Franssen ziet 
bijvoorbeeld in 1962 de overheid pas 
als laatste verantwoordelijke instantie 
voor de culturele ontplooiing van de 
bevolking. Die verantwoordelijkheid 
ligt primair bij de mensen zelf en het 
verenigingsleven, en dan vooral de 
werknemersorganisaties(9). 
Uit de tegenstelling tussen deze opvat
ting en de brochure Liberaal Bestek uit 
hetzelfde jaar blijkt weer de variatie 
van opvattingen die in de VVD be
stond. In deze brochure wordt in de 
cultuurparagraaf aleen gesproken over 
de overheid die een actief cultuurbeleid 
moet voeren. Het particulier initiatief 
komt niet aan de orde. 

Mevrouw Van Someren-Downer profi
leert zich evenals haar voorganger in 
de Tweede Kamer, mevrouw Fortanier
De Wit, als een groot liefhebber van de 
podiumkunsten. Het vertrouwen in het 
eigen oordeel van het publiek heeft zij 
hoog in haar vaandel geschreven. Erg 
optimistisch is zij over de effecten van 
de kunstspreiding. Zo zegt zij in 1956 
in de Tweede Kamer: "Wanner bij on
ze jeugd van jongs af aan het vermo-

gen, dat ieder mens heeft, om van 
schone kunstvoortbrengselen te leren 
genieten, voorzichtig tot ontwikkeling 
wordt gebracht, zal er een nieuwe ge
neratie opgroeien, waarvoor geen kloof 
meer bestaat tussen kunst en kunste
naar enerzijds en volk anderzijds"(lO). 
Ook is zij enthousiast over de moge
lijkheden van de televisie voor de 
kunstspreiding. "De fout bij de bena
dering van het publiek is, dat men 
meent, dat platvloersheid het meest ge
wenst is. Een der populairste BBC
uitzendingen is een antiquair, die over 
Griekse en Egyptische kunst 
spreekt. ( ... ) TV leidt tot een actievere 
cultuurpolitiek dan de meest volmaakte 
subsidieregeling ooit kan doen. TV be
reikt mensen, die, al zouden de toneel
voorstellingen gratis gegeven worden, 
nog de drempel van de schouwburg 
niet over zouden gaan"(ll). 
In deze periode klinken echter ook ge
luiden die meer in het verlengde van 
het cultuurpessimisme uit de jaren vijf
tig liggen. Op een congres over het 
'vrijetijdsprobleem' wordt het tegen
gestelde beweerd van wat mevrouw 
Van Someren gelooft: "Door het verto
nen van hetgeen het publiek gaarne ziet 
( ... )wordt de smaak verder bedorven". 
Op dit congres wordt een bevoogdende 
houding tegenover het publiek ingeno
men, hetgeen door de volgende uit
spraak wordt geïllustreerd: "Het cul
tuurpeil is op bedenkelijke wijze aan 
het zakken; Nederland deprecieert in 
het oog van de wereld!"(12). 

Tot halverwege de jaren zestig worden 
er regelmatig uitlatingen gedaan die 
wijzen op het grote belang van de ama
teuristische kunstbeoefening voor de 
cultuurspreiding. Van Riel geeft in zijn 
artikel uit 1958 aan dat het enthousi
asme voor deze aktiviteiten samen
hangt met voorliefde voor het particu
lier initiatief. Over de fanfarekorpsen 
en amateurtoneelgezelschappen zegt 
hij. "Deze mensen zijn de potentiërle 
cultuurdragers. In plaats van passief 
genot te ondergaan door naar een voet
balwedstrijd te gaan kijken, naar een 
opera of televisie, spannen zij zich in 
om zelf iets te doen. Politiek gespro
ken: dat is de weg om een typisch libe
raal te worden. In de cultuurspreiding 
ligt namelijk een politiek element, een 
deel van de bevolking wordt ertoe aan
gezet om niet alleen te genieten, maar 
op de een of andere manier te produce
ren.( ... ) Zij die langs deze moeilijke 
weg bekwame amateur-musici worden, 
krijgen op den duur het gevoel, dat het 
ook op andere gebieden des levens de 
voorkeur kan verdienen voor zichzelf 
te zorgen boven het ondergaan van wel
daden van bovenaf'(13). 

De VVD-ers blijven ook in deze jaren 
protesteren tegen de vermeende linkse 
dominantie in de kunstwereld. In een 
ingezonden brief wordt in 1959 in Vrij
heid en Democratie gezegd , dat na de 
oorlog elke democratisch begrip zoek 
is geraakt. "( ... )men benoemde elkan
der en zichzelf en zo vormde zich hier 
het enige kanaal waarlangs de aanhan
gers van de ideologie van een uitheems 
regiem hun officiële kans kregen. Dit 
is voldoende gedemonstreerd met com
missies, jury's en raden, enz.( ... )"(14). 
Het gebruiken van kunst voor politieke 
doeleinden, dat men de linkse politieke 
partijen verwijt, wordt fel bestreden. 
Mevrouw Schouwenaar waarschuwt in 
1957 voor de opvatting, dat kunst een 
politieke functie heeft, omdat dit kan 
ontaarden in termen als "entartete 
Kunst" van Hitiers Duitsland(l5). Zij 
onderschrijft met andere VVD-ers de 
stelling ' !'art pour !'art'. 
Mevrouw Van Someren herhaalt in het
zelfde jaar dat het subsidiëren van 
kunstproducenten nog niet betekent dat 
de overheid eisen aan de inhoud van 
het produkt mag stellen(l6). 
Er zijn echter momenten geweest waar
op de VVD-Kamerleden niet op de 
bres stonden voor het beginsel van de 
scheiding van kunst en politiek. De 
VVD-ers zwegen bijvoorbeeld in 1958, 
toen de KVP-er Verhoeven een heel be
toog tegen avant-gardistische kunst 
hield, en ook in 1963, toen het A.R. 
Eerste Kamerlid Algra protesteerde te
gen subsidiëring van het tijdschrift Ti
rade, omdat dit "onsmakelijke" reis
brieven van Van het Reve publiceerde. 

Ook eerder, in 1951, lieten de VVD
kamerleden het afweten bij de weige
ring van een reisbeurs aan Van het Re-' 
ve door minister Cals. Hier wogen an
dere principes blijkbaar zwaarder dan 
de liberale stellingname ten aanzien 
van kunstpolitiek. 

1966- 1975 
Het einde van de jaren zestig was een 
tumultueuze periode, waarin veel ver
anderde. De voortschrijdende seculari
satie, met als gevolg de afbraak van de 
zuilen, had ook effect op het kunstbe
leid. Oude idealen als ingetogen zede
lijkheid en culturele verheffing, had
den hun vanzelfsprekendheid verloren 
en maakten plaats voor nieuwe: alle 
energie moest worden gericht op de 
emancipatie van de maatschappelijk 
achtergestelden. De stelling van het 
kunstenaarsprotest, dat kunst maat
schappelijk relevant moest zijn, werd 
door minister Klompé (KVP) ook min 
of meer in het kunstbeleid opgenomen. 
De VVD leek op deze beweging geen 
antwoord te hebben, in ieder geval ging 



men noch in het parlement noch in de 
periodieken de discussie aan. 
Het onderwerp kunstbeleid kwam in de 
VVD ook steeds minder aan de orde. 
Na een cultuurcongres in 1968, waar
aan in Vrijheid en Democratie nog veel 
aandacht werd besteed, trad een ware 
stilteperiode op die ongeveer 10 jaar 
geeft geduurd. In die tijd was de aan
dacht voor kunstpolitiek in de twee 
VVD-bladen praktisch tot nul geredu
ceerd. Midden in deze 'matte' jaren ze
ventig verscheen wèl het boekje Kunst
zinnig subsidiëren, dat echter behalve 
een afbrekende recensie in Liberaal 
Reveil, geen enkele reactie heeft losge
maakt. In de tweede helft van de jaren 
zestig had de VVD een deel van haar 
progressieve aanhang verloren o.a. aan 
D'66(17). Uit de bladen blijkt een ver
andering in de atmosfeer in de partij: 
op bijna populistische toon werd een 
meer behoudende aanhang aangespro
ken. De nadruk kwam te liggen op eco
nomische onderwerpen. Tweemaal in 
deze periode wierp de VVD zich ten 
aanzien van kunstbeleid op als spreek
buis voor de 'zwijgende meerderheid': 
in de toespraak van Van Riel op het 
cultuurcongres in 1968, en in 'Libera
len op Nieuwe Wegen', het verkie
zingsprogramma 1971. Ook het feit dat 
de VVD niet direct voor afschaffing 
van de filmkeuring pleitte toen deze 
maatregel rond 1970 ter discussie 
stond, wijst in de richting van een meer 
behoudende benadering. 
Juist in de periode dat socialistische 
opvattingen over kunstbeleid veld won
nen, verstomde het protest in de VVD 
tegen de linkse dominantie. In 1966 
verschijnt in Vrijheid en Democratie 
zelfs een serie artikelen van de archi
tekt F.E. Maas over architektuur, waar
in precies die nieuwe ideeën worden 
uitgedragen. Maas stelt o.a.: "Stijl is 
niet alleen een schoonheidsaffaire. Het 
heeft ook te maken met een ideologie, 
een opvatting en is er eigenlijk een ex
ponent van. De esthetica is geen esthe
tica op zichzelf, maar een werkelijk 
deel van de samenleving"(18). 
De kunstbegroting steeg ook deze jaren 
mee met het totaal van de overheidsuit
gaven. De VVD ging hier niet tegenin, 
en liet zich zo min of meer door de 
tijdgeest leiden. De algemene tendens 
op het cultuurcongres in 1968 was ook, 
dat het budget voor cultuur opgevoerd 
diende te worden. Anderzijds werd 
vanaf 1967 het profijtbeginsel in alle 
partijprogramma's bepleit. Deze en an-

dere door de VVD voorgestane maatre
gelen, zoals consumentensubsidies en 
belastingfaciliteiten, zijn er op gericht 
een kunstmarkt onafhankelijk van de 
overheid te laten functioneren. In 
Kunst-

zinnig Subsidiëren wordt de overheid 
weer een aanvullende rol toegekend: 
"Wij zien de noodzakelijkheid en de 
wenselijkheid van subsidiëren door de 
overheid tegen deze achtergrond: de 
primaire verantwoordelijkheid voor 
zijn daden en uitingen ligt bij het indi
vidu zelf. Pas als de 'polsstok' te kort 
is, kunnen overheidssubsidies ter spra
ke komen. Pas als al het redelijke is ge
daan om zonder subsidie te werken, 
kan de overheid geldelijk gaan 
bijspringen( ... ) "(19). 
In deze periode wordt het mijns inziens 
bij uitstek liberale standpunt verde
digd, dat de overheid jury-adviezen in 
principe moet volgen, waarbij de toe
kenning van een prijs aan Jan Cremer 
de aanleiding vormde. De gemeente 
Amsterdam wilde zich in 1968 niet 
conformeren aan het oordeel van de 
door haar zelf ingestelde jury, en dit 
werd op het cultuurcongres bij monde 
van Vonhoff afgekeurd(20). 

1976- 1985 
Sinds de Tweede Wereldoorlog waren 
praktisch alle ministers van OK&W 
resp. CRM afkomstig uit de KVP en 
hadden de VVD-kamerleden zich over
wegend positief tegen hen opgesteld. 
Minister Van Doorn (PPR, kabinet
Den Uyl) kreeg aanmerkelijk minder 
krediet van de VVD, terwijl het kunst
beleid inhoudelijk niet veel verander
de. Hieruit zou men kunnen opmaken 
dat coalitie-overwegingen in de prak
tijk vaak zwaarder tellen dan kunstpoli
tieke opvattingen. De ministers Garde
niers en Brinkman konden weer op de 
steun van de VVD-kamerleden reke
nen. Verder leek men zich in de jaren 
zeventig niet meer voor kunstbeleid te 
interesseren. Een cultuurcongres dat in 
1980 in Vrijheid en Democratie werd 
aangekondigd, ging zelfs niet door we
gens gebrek aan belangstelling. 
In deze jaren werd in Vrijheid en De
mocratie bijna niets, en in Liberaal Re
veil helemaal niets over kunstbeleid ge
schreven. Na enkele oproepen om 
meer aandacht voor het onderwerp uit 
de partij, kwamen in 1983 twee kunst
nota's uit, die misschien een kentering 
aangeven. Het komende congres en dit 
themanummer van Liberaal Reveil lij
ken dit te bevestigen. De nota 'Uit
gangspunten en nadere formuleringen 
voor een liberale kunstnota', verscheen 
in 1983 en is door de Culturele Com
missie van de VVD samengesteld op 
basis van een discussienota van de 
VVD-afdeling Amsterdam. In hetzelf
de jaar publiceerde de afdeling Den 
Haag een rapport, waarin het liberale 
kunstbeleid in provincie en gemeente 
centraal staat. 

In deze laatste periode komen in de 
VVD allerlei liberale uitgangspunten 
uit de jaren vijftig/zestig weer terug. 
Zo komt in één van de nota's uit 1983 
weer de belastingdruk als legitimering 
van kunstbeleid voor(21). Mevrouw 
Kappeyne van . de Coppello zit hele
maal op de lijn van mevrouw Van So
meren, met haar vertrouwen in het 
oordeel van het publiek. Zij stelt in 
1977, dat het positief beleven van 
kunstuitingen een gewenningsproces 
is, en dat mensen daarom van jongs af 
aan met hun neus op kunst gedrukt 
moeten worden. Wancultuur toont vol
gens mevrouw Kappeyne aan dat de 
ontvankelijkheid er wel is, maar dat er 
gebrek aan kunstzinnige vorming be
staat(22). Ook gaan de Kamerleden in 
1977 fel in tegen het criterium van 
maatschappelijke relevantie voor de 
ondersteuning van kunst. 
Mevrouw Ginjaar-Maas zegt over de 
nota 'Naar een nieuw Museumbeleid': 
"De schrik slaat ons om het hart als 
wij lezen over welke aspecten van het 
maatschappelijk leven in een museum
collectie zichtbaar gemaakt zouden 
kunnen worden. Wie bepaalt dat? 
Dreigt hier bovendien niet een veel te 
enge doelstelling van het museum? 
Ook collecties die maatschappelijk ir
relevant zijn, moeten gevormd kunnen 
worden"(23). 
Het is opmerkelijk dat in 1972 op de 
Discussienota Kunstbeleid, waarin de 
maatschappelijke relevantie als toets
steen veel zwaarder was aangezet, 
nooit enige reactie van VVD-zijde 
werd vernomen. 

Onlangs zijn andere principes weer 
sterker gebleken dan de liberale stel
lingname ten aanzien van het kunstbe
leid. In de eerste plaats week Tweede 
Kamerlid Franssen in 1984 af van een 
punt dat sinds 1948 door de VVD is 
bepleit, nl. de invoering van kunstzin
nige vorming op alle schooltypen. Uit 
bezuinigingsoogpunt pleitte Franssen 
voor vermindering van de creatieve 
vakken in het basisonderwijs(24). Ten
slotte is het door een regering uitspre
ken van een moreel oordeel inzake de 
toekenning van de P.C. Hooftprijs iets 
wat voor een liberale partij natuurlijk 
onaanvaardbaar zou moeten zijn. Ju
ry's zijn juist ingesteld opdat "de Rege
ring geen oordeelaar is van wetenschap 
en kunst". Mevrouw Vonhoff-Luyen
dijk uitte in de Eerste Kamer dan ook 
kritiek op het besluit van minister 
Brinkman en toonde zich daardoor li
beraler dan de Tweede Kamerfractie 
van de VVD. 
Nadat de belangstelling voor kunstpoli
tiek na de jaren zestig was weggevallen 
in de VVD, lijkt er weer een opleving 
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daarvan in zicht. Uit mijn onderzoek 
valt evenwel voorzichtig af te leiden, 
dat in het verleden deze aandacht voor 
een groot deel afhankelijk was van de 
inzet van individuele partijleden. Het 
is de vraag of zulke bevlogen figuren 
op dit moment in de VVD te vinden 
zijn. In de programma's en elders is 
meestal een principieel liberale stel
lingname te vinden geweest, maar 
vooral in de Tweede Kamer is vaak 
meer pragmatisch gerageerd, al moet 
worden opgemerkt dat zich hier grote 
verschillen tussen de individuele Ka
merleden voordoen. Misschien kunnen 
de twee kunstnota's uit 1983 ertoe bij
dragen dat kunstbeleid ook in de prak
tijk meer is dan een middel. onderge
schikt aan andere overwegingen, zoals 
het voeren van oppositie of het behou
den van een regeringscoalitie. 
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Liberaal kunstbeleid in provincie 
en gemeente 

MEVROUW DRS. I. GÜNTHER 

Tijdens haar lidmaatschap van de 
Tweede Kamer heeft mevrouw. Mr. 
A. Kappeyne van de Copello herhaal
delijk gepleit voor meer aandacht bin
nen de VVD voor het kunstbeleid. 
Dit was voor onderafdeling V van de 
VVD afdeling Den Haag reden een 
aantal leden van de afdeling te benade
ren met het voorstel gezamenlijk een li
berale visie te formuleren op kunst en 
haar verschillende onderdelen. De be-

naderde leden waren enthousiast over 
het voorstel en vormden zich tot de 
Studiegroep Kunstbeleid. Deze studie
groep bracht in april 1983 haar ein
drapport uit, getiteld: "Uitgangspunten 
voor een gemeentelijk en provinciaal 
liberaal kunstbeleid". 
De redactie van Liberaal Reveil heeft 
mij verzocht een artikel te schrijven 
over de activiteiten van de studiegroep 
waarvan ik deel mocht uitmaken, en 
met name in te gaan op de vraag welke 
gevolgen het rapport heeft of wellicht 
zou moeten hebben voor de verdere 
ontwikkeling van het kunstbeleid. Aan 
dit verzoek, dat op zijn beurt het ge
volg is van het uitstekende initiatief van 
de Boekmanstichting en de Telders
stichting om gezamenlijk een project te 
organiseren over het thema "libera
lisme en kunstbeleid", geef ik gaarne 
gevolg. 

Wat is liberaal kunstbeleid? 
Uitgangspunt van de studiegroep is de 
stelling dat het cultuurbeleid binnen 
het kader van het algemeen welzijnsbe
leid een volwaardige plaats dient in te 
nemen. Het cultuurbeleid dient erop 
gericht te zijn de burgers kennis te la-

ten nemen van de verworvenheden van 
de cultuur, de culturele bewustwording 
te stimuleren, waardevolle cultuur
uitingen te behouden en nieuwe ont
wikkelingen mogelijk te maken. 
Met betrekking tot het kunstbeleid 
wijst de studiegroep er op dat de kunst 
voortkomt uit de mensen en een essen
tiële en diepgewortelde functie heeft in 
het maatschappelijk leven. Uitingen 
van de individuele kunstenaar en mani
festaties van kunstinstellingen zijn - al
dus de studiegroep - in hoge mate be
palend voor de kwaliteit van onze sa
menleving en voor de zingeving van het 
bestaan. 

Liberaal kunstbeleid is een beleid 
waarin de overheid de kunst niet op
dringt maar de voorwaarden schept dat 
iedere burger zijn eigen voorkeuren 
kan volgen en zich in vrijheid en naar 
eigen aard kan ontwikkelen en ont
spannen. Het gaat hierbij ook om voor
lichting van de burger, zonder leerstel
lige beïnvloeding. In de liberale visie 
geeft de overheid geen waardeoorde
len, maar geeft zij ruimte aan de 
kunstenaar en de kunstminnaar, aan de 
actieve en passieve kunstbeoefening. 



De overheid baant de weg naar de 
kunst voor diegene die die weg wil 
gaan op basis van een vrije keuze. 
Maar om een vrije keuze te hebben, 
moet men kennen. "Vrijheid is er im
mers pas als er te kiezen valt en ik het 
ben die kiezen kan en kiezen weet", zo
als de Cultuurnota van de provincie 
Groningen terecht stelt. 
Trefwoorden voor een liberaal kunstbe
leid zijn: voorwaarden scheppen, sti
muleren, voorlichting en educatie, be
wustwording, toegankelijkheid. Ver
taald in concreet provinciaal en ge
meentelijk beleid betekent dit onder 
meer inpassing van de kunstzinnige en 
creatieve vorming in het onderwijs. 
zorg voor goede accomodaties opdat 
het kunstaanbod en de kunstobjecten 
voor de burger toegankelijk zijn, het 
verlenen van voorstellingensubsidies 
zodat ook zij die niet in de grote stad 
wonen, met uitingen van de kunst in 
aanraking kunnen komen en adviezen 
van deskundigen opvolgen. Immers, de 
overheid geeft geen waardeoordeel. 
Tot zover iets over de achtergrond 
waaruit de studiegroep tot haar aanbe
velingen voor het te voeren kunstbeleid 
door provincie en gemeente is geko
men. 
Alvorens in te gaan op de vraag wat dit 
betekent voor de verdere ontwikkeling 
van het liberaal kunstbeleid op provin
ciaal en gemeentelijk niveau, wil ik 
stilstaan bij het begrip kunst. 
Wat is kunst? Of - beter geformuleerd 
- wat versta ik, liberaal, onder kunst? 
Een éénduidig antwoord is hierop niet 
te geven. Invulling van het begrip kunst 
zal vaak maatschappel ijk gebonden 
zijn. In wezen gaat het er mijns inziens 
om hoe het individu op het hem als 
kunst aangebodene reageert. 
Kunst heeft verschillende functies, een 
educatieve, een troostende, een recrea
tieve, een critische, een vormgevende 
en een motorfunctie. Kunst kan gevoe
lens, gedachten, gedragingen en hou
dingen overdragen. Kunst kan boeien 
en afstoten; kunst roept vragen op. In 
de kunst wordt zichtbaar het rusteloze, 
het aftasten van grenzen en het pogen 
daar doorheen te breken. Eenzelfde 
kunstwerk kan leiden tot geheel ver
schillende ervaringen. Verstaanbaar
heid en onverstaanbaarheid zijn moge
lijk. Bij kunst is sprake van een con
frontatie, een wisselwerking. 

Het belang van Kunst 

Kunst is noodzaak, geen luxe waarop 
in tijden van economische teruggang 
zonder bezwaar bezuinigd kan worden. 
Zonder kunst zou ons leven grauw, 
eentonig en somber zijn. En met in
stemming las ik de zinsnede in de Me-

morie van Toelichting op de begroting 
van het ministerie van Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur voor het dienst
jaar 1984: "Kunst- en cultuurbeleid 
zijn ook in een tijd van economische 
teruggang geen luxe". 
De vraag hoe waardevol kunst is als de 
maatschappelijke vraag ernaar gering 
is, zal ongetwijfeld gesteld worden in 
tijden dat het economisch slecht gaat. 
Maar wij zijn op de verkeerde weg 
wanneer we over kunst in termen van 
economische waarden gaan denken. 
Immers, de waarde van bijvoorbeeld de 
uitbreiding van een bedrijfsterrein is 
gemakkelijker te meten en in harde cij
fers te vertalen dan de economische 
waarde van een kunstwerk op dat be
drijfsterrein. De economische waarde 
daarvan kan nihil zijn, maar er staan 
geheel andere waarden tegenover. 

Ik durf de stelling aan dat het belang 
van kunsten in de maatschappij juist 
groter wordt bij een teruglopende wel
vaart. De kunsten zijn mede een mid
del om de maatschappelijke verande
ringen te verwerken en nieuwe wegen 
op te gaan. 
Ook het belang van de amateuristische 
kunstbeoefening moet niet worden on
derschat. Bij teruggang van de materië
le welvaart en het toenemen van de 
werkloosheid zal de behoefte aan im
materiële waarden, zoals bezig zijn 
met de eigen creatieve mogelijkheden, 
groeien. Juist dan dient de overheid er 
nauwlettend op toe te zien dat er vol
doende mogelijkheden zijn voor een le
vendige en actieve amateuristische 
kunstbeoefening. Vanuit het liberale 
beginsel dat ieder mens zich in vrijheid 
moet kunnen ontwikkelen en de kans 
moet krijgen tot volledige ontplooiing 
te komen, zullen de liberale bestuur
ders aan het kunstbeleid ten minste 
evenveel aandacht moeten geven als 
aan de andere beleidsvelden. In dit ver
band breng ik de in 1972 gedane uit
spraak van staatssecretaris Vonhoff in 
herinnering. Hij betoogde dat binnen 
het kader van het algemene welzijnsbe
leid het sociaal- cultureel beleid als ge
lijkwaardig moet worden beschouwd 
aan het sociaal-economisch beleid en 
dat het een geïntegreerde plaats moet 
innemen in het beleid van de overheid. 
"Aandacht geven aan" zal in veel ge
vallen betekenen: subsidiëren. Tot hoe
ver moet de overheid subsidiëren? 
100%, 50%, 10%? De door mij gebe
zigde trefwoorden "voorwaarden 
scheppen", "stimuleren" leiden ertoe 
dat van iedere burger een passende re
tributie gevraagd mag worden. De in
vulling van het woord "passend" zal 
steeds verschillend zijn. Kunst gericht 
op groepen waarvan verondersteld kan 

worden dat deze niet veel kunnen bij
dragen - kinderen, etnische- en cultu
rele groepen, werklozen -, en experi
mentele kunst dat niet veel bezoekers 
trekt, zal hoger gesubsidieerd dienen te 
worden dan de kunstuitingen die veel 
bezoekers trekken. Overigens, voor 
een beschouwing over subsidiepolitiek 
op het gebied van de cultuur, verwijs ik 
naar het in 1974 verschenen rapport van 
de Teldersstichting: "Kunst-Zinnig 
subsidiëren". 

Wat zijn de taken van rijk, provincie 
en gemeente op kunstgebied? 

Wat moeten de hiervoren gegeven uit
gangspunten betekenen voor de ver
schillende overheden? Mijns inziens 
dienen rijk, provincie en gemeente el
kaar aan te vullen in complementair 
bestuur. Het rijk heeft tot taak de gezel
schappen in stand te houden en heeft 
een verantwoordelijkheid voor de 
(her)scheppende kunstenaar. Het rijk 
is voor de kunstopleidingen verant
woordelijk en zorgt ervoor dat experi
mentele kunstuitingen hun kansen krij
gen. Tevens zal het rijk datgene doen 
wat de schaal van provincie en gemeen
te te boven gaat. De gemeente is ver
antwoordelijk voor het accommodatie
beleid, is verantwoordelijk voor de toe
gankelijkheid van de actieve en passie
ve kunst, alsmede voor de steunfunctie 
kadervorming, begeleiding, ontwikke
ling, bemiddeling, documentatie en in
formatie. Ik acht het geen provinciale 
taak eigen provinciale gezelschappen te 
hebben. 

In het volgende ga ik nader in op de 
aanbevelingen van de studiegroep op 
verschillende onderdelen van het 
kunstbeleid. Overigens raad ik ieder 
lezing van het eindrapport aan omdat 
eerst dan het volledige beeld wordt ver
kregen. 

Muziek 

" Muziekbeleid dient, als onderdeel 
van kunstbeleid, erop gericht te zijn de 
burger kennis te laten nemen van de 
verworvenheden op muziekgebied, de 
bewustwording te stimuleren en nieu
we ontwikkelingen mogelijk te maken. 
De overheid dient hiervoor de voor
waarden en de mogelijkheden te schep
pen en met name die activiteiten te 
steunen of te bevorderen die in een sa
menleving als belangrijk worden on
derkend en die niet of niet zelfstandig 
door individuen of groepen kunnen 
worden uitgevoerd". Aldus begint de 
studiegroep haar beschouwing over 
een liberaal muziekbeleid. 

ledere burger dient in de gelegenheid 
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gesteld te worden van de verschillende 
uitingen op muziekgebied kennis te ne
men. Immers, hij kan eerst bewust een 
keuze maken tussen een opera van 
Massenet en een popconcert als hij bei
de kunstvormen kent. Het gaat om de 
trefwoorden: "toegankelijkheid" en 
"verscheidenheid" van het muziekle
ven, "bereikbaarheid, actieve en pas
sieve deelname': De studiegroep be
toogt dat muziekbeleid dat erop gericht 
is de burgers kennis te laten nemen van 
de verworvenheden op muziekgebied, 
bij die burgers dan ook de belangstel
ling voor de muziek dient te stimule
ren. 
Het publiek van de toekomst is de 
jeugd van heden. Daarom is het muzie
konderwijs op basis- en middelbare 
scholen van groot belang, en vervullen 
de muziekscholen een niet te onder
schatten functie. Maar juist de muziek
scholen lopen gevaar in deze tijd "weg
bezuinigd" te worden. Bij uitstek onze 
liberale gemeente- en provincie
bestuurders dienen te beseffen dat van 
muziek kunnen genieten, dan wel zelf 
beoefenen tot de ontplooiingsmogelijk
heden behoren. Gemeentebestuurders 
mogen dan ook niet toestemmen in een 
verminderen van lesuren en provincie
bestuurders dienen niet te bezuinigen 
op de in muziekscholen uitgeoefende 
steunfuncties. 
De burger kan eerst kennis nemen van 
de verschillende muziekuitingen van 
bijvoorbeeld groot orkest. kamermu
ziekgezelschap, koor, wanneer er 
ruimte is ze uit te voeren. Hier ligt een 
verantwoordelijkheid voor de gemeen
tebesturen. Zij dienen een veelvormig 
aanbod te scheppen voor actieve en 
passieve kunstbeoefening. In de grote 
gemeenten zoals Amsterdam en Den 
Haag betekent dat een grote concert
zaal. Kleine(re) gemeenten kunnen sa
men streven naar een muziekvoorzie
ning dan wel zorgen voor een sociaal
cultureel centrum. 

Een cultureel leven is niet mogelijk 
zonder een bloeiende amateuristische 
kunstbeoefening. Ook hier gaat het om 
het liberale beginsel van zelfontplooi
ing. In verschillende gemeenten heeft 
momenteel het sociaal-cultureel werk 
een lage prioriteit. Ik vind dat kort
zichtig en onjuist. Het bevorderen dat 
de vele fanfare- en harmoniegezel
schappen en koren kunnen blijven spe
len en zingen door bijvoorbeeld in de 
aankoop van de muziekinstrumenten te 
susidiëren dan wel te subsidiëren in de 
begeleiding, blijft belangrijk. 
Wat doet nu de liberale provincie
bestuurder? Uitgaande van de wens 
naar sociale en territoriale spreiding is 
zijn zorg witte vlekken in de provincie 
op te sporen en bijvoorbeeld door mid-

del van voorstellingensubsidies, het 
mogelijk te maken dat ook op het platte 
land gezelschappen een uitvoering 
kunnen geven. Voorts dient de provin
cie zich te richten op de achterstands
groepen en te bevorderen dat groepen 
die nog geen toegang hebben tot het 
muziekleven kansen krijgen. Te den
ken valt dan aan het subsidiëren van 
educatieve projecten. van schoolcon
certen, aan het financieel mogelijk ma
ken van muziekfestivals en concour
sen. 
Daar waar taken gemeenten te boven 
gaan of waar het geen uitvoerende 
maar steunfunctietaken betreffen, komt 
de provincie in beeld. De provincie kan 
circuits van kamermuziek of popmu
ziek door subsidies ondersteunen. Di
rigentenpractica voor koordirigenten 
mogelijk maken komt ook de zanger 
zelf ten goede. De steunfunctietaak 
komt onder meer ook tot uiting in de 
subsidiëring van de kadervorming ten 
behoeve van amateur-symfonie-orkes
ten en in de zorg dat koren begeleid 
kunnen worden. Met andere woorden, 
vanuit de liberale gedachten hoe het 
muziekbeleid moet zijn, zijn er voor 
provincie en gemeente voldoende mo
gelijkheden hieraan gestalte te geven. 

Theater 

Over toneel zegt de studiegroep dat een 
goed toneelbeleid erop gericht is de 
burgers in staat te stellen naar vrije 
keuze, actief en passief deel te nemen 
aan deze vorm van kunstbeoefening. 
Toneel is een middel tot ontplooiing en 
wordt soms gebruikt als spiegel. De 
bezoeker moet kunnen kiezen tussen de 
verschillende genres en van de gebrui
kers mag een redelijke bijdrage worden 
verwacht. 

Dat de studiegroep niet alleen het be
roepstoneel maar ook het amateurto
neel van groot belang acht, zal na het 
voorgaande niet als verrassing komen. 
Immers, toneel of breder gezegd, thea
ter, is evenals muziek een aspect van de 
menselijke ontplooiing en ontwikke
ling. 
Theater in al zijn verschijningsvormen 
- repertoire toneel, klassiek theater, al
ternatief toneel, amateurtoneel - draagt 
bij tot de ontplooiing van de mens en 
de ontwikkeling van het theater. Soms 
dwingt het toneel ons tot nadenken, 
soms confronteert toneel groepen met 
hun specifieke positie in de maatschap
pij, soms werkt theater bevrijdend. 
Veel van wat ik over muziekbeleid ge
zegd heb, geldt ook ten aanzien van het 
theaterbeleid. De gemeente zorgt voor 
goede accomodatie en voor ruimte 
waar het amateurtoneel kan oefenen. 
Voor mensen die niet of moeilijk van 

het openbaar vervoer gebruik kunnen 
maken, kan de theatertaxi een uitste
kende functie vervullen bij het vergro
ten van de toegangkelijkheid van thea
tervoorstellingen. De provincie kan 
hierop een aanvullende rol vervullen 
door te zorgen voor goede vervoersmo
gelijkheden vanuit de kleinere gemeen
ten naar de grote stad. 
De stelling dat de provincie zorg heeft 
voor territoriale en sociale spreiding 
leidt ertoe dat de liberale provincie
bestuurder moet ijveren voor het ver
groten van de toegankelijkheid van het 
theater voor die groepen die zich in een 
culturele achterstand bevinden, zoals 
kinderen en jeugd, en etnische en cul
turele bevolkingsgroepen. Deze bevin
den zich in een culturele achterstand of 
omdat de drempel naar de normale 
theatervoorstellingen te hoog is, àf om
dat moeilijke levensomstandigheden 
een belemmering vormen. Voor die 
groepen die van theater verstoken blij
ven, waarbij ook te denken is aan de 
ingezetenen van die gemeenten die zelf 
te klein zijn op dit gebied iets te doen, 
heeft de provincie een taak. 
Voorstellingssubsidies, het subsidiëren 
van circuits of bepaalde podia, het sub
sidiëren van het vervoer vanuit de pro
vincie naar het theater, daarin ligt een 
taak voor de provincie. Ik acht het geen 
provinciale taak om met exploitatiesub
sidies groepen in stand te houden, 
maar wel om groepen in de gelegen
heid te stellen voorstellingen te geven. 
Voorts gaat het ook hier om de steun
functietaak. Een duidelijk voorbeeld 
van een steunfunctie op het gebied van 
toneel en theater is de provinciale to
neeladviseur. Deze is er ten dienste van 
de vele amateurverenigingen in de pro
vincie. Hij adviseert het amateurtoneel 
en dan met name de amateurregisseurs. 

Beeldende kunst 

De studiegroep wijst erop dat zoals op 
ieder gebied van de maatschappelijke 
productie ook op dat van de kunsten de 
realiteit heerst van de markt, de ont
moeting van vraag en aanbod. Het past 
in een liberale benadering van het 
vraagstuk van de overheidszorg op 
kunstgebied bij het denken over kunst
beleid deze realiteit in het oog te hou
den. De studiegroep vestigt voorts de 
aandacht op de positie van de beelden
de kunst en van de beeldende kunste
naar die duidelijk afwijkt van de situa
tie op het gebied van de herscheppende 
kunsten. De taak van de overheid heeft 
dan ook een ander karakter. De hoofd
punten van het beleid liggen bij de rijks
overheid. De veiligstelling van de sala
rissen van in dienstverband levende en 
voorts de zorg voor onder andere de 



professionele kunstopleidingen is een 
rijkstaak. De mogelijkheden van pro
vincie en gemeente hebben meer een 
aanvullend karakter. 

Ten aanzien van dit uitgangspunt merk 
ik op dat dit mijns inziens niet alleen 
geldt voor beeldende kunstenaars, 
maar ook voor componisten, schrij
vers, musici, acteurs enz. Kortom, 
voor alle kunstenaars. Ik heb dit ook in 
het voorgaande trachten duidelijk te 
maken. 
De liberale bestuurder zal de stelling 
dat de beeldende kunstenaar in vrijheid 
moet kunnen blijven werken, onder
schrijven. Maar de kunstenaar zal al
leen in vrijheid kunnen blijven werken, 
wanneer de overheden de voorwaarden 
geschapen hebben dat de beeldende 
kunst een plaats in de samenleving 
heeft. Met andere woorden, de samen
leving moet de beeldende kunst leren 
verstaan. De trefwoorden hier zijn be
wustwording en educatie. De samenle
ving kan eerst tot een verstaan van de 
beeldende kunst komen en de burger 
heeft eerst dan de vrije keuze te kiezen 
tussen een beeldhouwwerk en een 
voetbal, wanneer hem de mogelijkheid 
geboden is kennis te nemen van de 
"grammatica" van de beeldende kunst, 
zoals de nota over beeldende kunst van 
de provincie Zuid-Holland zegt. De la
gere overheden moeten de voorwaar
den scheppen die een ontmoeting tus-

sen beeldende kunst en publiek moge
lijk maken. Dit betekent, de burger 
met beeldende kunst zodanig in contact 
te brengen, dat hij weet wat beeldende 
kunst is. Er dienen mogelijkheden ge
boden te worden van beeldende kunst 
kennis te nemen; het is dan de vrije 
keuze van de burger van de mogelijk
heid gebruik te maken. 
Een kunstenaar moet ruimte hebben 
om te werken; de gemeente kan hier
voor de voorwaarden scheppen door te 
zorgen voor atelierruimten. De kunst 
moet in het onderwijs worden ge
bracht. Dit is mogelijk doordat de pro
vincie consulenten beeldende vorming 
subsidieert, die leerkrachten begelei
den en bijscholen. Overigens, ook 
kunstenaars zelf kunnen uitgenodigd 
worden om op scholen hun werkwijze 
uiteen te zetten. Provincies en gemeen
ten kunnen tentoonstellingsdiensten 
opzetten die zich met name richten op 
de organisatie van vormgeving van ten
toonstellingen op scholen. Mensen in 
aanraking brengen met beeldende 
kunst kan door kunstenaars te betrek
ken bij de vormgeving van woonwijken 
en recreatieterreinen. Nog niet alle ge
meenten passen de I %-regeling toe 
(het percentage van de bouwkosten dat 
wordt aangewend voor decoratieve aan
kleding), maar dat is juist een belang
rijk instrument om de burger met kunst 
in aanraking te brengen. 
Laat ik hier tenslotte de laatste woor-

den van de studiegroep aanhalen: in
tensivering van het bewustzijn dat het 
de moeite waard is met beeldende 
kunst te leven, is een opdracht van de 
verschillende overheden. 

Tenslotte 

Niet ingegaan ben ik op datgeen wat de 
studiegroep heeft gezegd over ballet, 
cabaret, musea, monumenten en bibli
otheken. Niet omdat ik deze onderde
len niet belangrijk vind, maar wèl om
dat ik de mij gegeven beschikbare 
ruimte reeds overschreden heb. 
Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben 
dat het voeren van een goed kunstbe
leid op gemeentelijk en provinciaal ni
veau voor de liberaal een "must" is, 
omdat dat voortvloeit uit de liberale 
beginselen: 
vrijheid en de mogelijkheid die iede
reen moet hebben zich naar eigen keu
ze en in vrijheid te ontplooien. "Vrij
heid is er immers pas als er te kiezen 
valt en ik het ben die kiezen kan en kie
zen weet". 
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Kunstbeleid: Het dilemma van de VVD 

PIETER LIGTHART 

"Het enige dat, bij wijze van spreken, 
de boel redt is dat niemand, minister 
nocht kamerlid noch stedelijk bestuur-

der, voor kunstbarbaar wil doorgaan", 
aldus de oud-voorzitter van de Raad 
voor de Kunst, Wim Sinninghe, in een 
debat in het tijdschrift De Revisor in 
1981. Sinnighe baseerde deze uitspraak 
niet uitsluitend op zijn ervaringen bij 
de Raad voor de Kunst; jaren achtereen 
was hij wethouder van financiën in de 
hoofdstad van ons land. Zijn wat ge
chargeerde uitlating typeert de proble
matische relatie tussen de politiek en 
de kunst. 

In het politieke spectrum heeft de VVD 
niet de naam een fervent voorstander te 
zijn van overheidssubsidie voor de 
kunst. Thorbeckes veel aangehaalde en 
bovenal verkeerd geïnterpreteerde uit
spraak ' kunst is geen regeringszaak' 
uit 1862 zal ongetwijfeld aan deze 
beeldvorming hebben bijgedragen. 
Toch is het de vraag of men de relatie 
tussen het huidige liberalisme en de 

overheidsbemoeienis met de kunst kan 
verklaren met de verwijzing naar een 
uitspraak van een politiek voorman van 
meer dan honderd jaar geleden. 
De voorkeur van liberalen voor het 
particulier initiatief in de marktecono
mie is meer bepalend voor dat imago 
van de VVD. Daarnaast kennen de li
beralen bovendien een diepgeworteld 
wantrouwen ten aanzien van overheids
bemoeienis in de niet-materiële sfeer. 
De kunst verkeert in de bijzondere po
sitie dat beide uitgangspunten van het 
liberalisme haar aangaan. Op het ter
rein van de kunst staat voor de liberaal 
de mondige burger met zijn eigen voor
keuren en keuzen centraal. Die burger 
kiest zijn eigen bestedingspatroon, ter
wijl de overheid zich van een oordeel 
dient te onthouden. Desondanks vra
gen ook VVD-ers bij bijna elke spreek
beurt in de Kamer om meer subsidie 
voor de een of andere kunstvorm(]). 
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Ook is de procentuele groei van de 
kunstbegroting in de periodes dat de 
VVD regeringsverantwoordelijkheid 
droeg niet noemenswaardig kleiner dan 
in de periodes waarin de liberalen niet 
meeregeerden(2). 

Geloofskwestie 
Er zijn argumenten om te veronderstel
len dat liberalen ambivalent staan ten 
aanzien van overheidssteun voor de 
kunst. Zij erkennen dat de overheid op 
dit terrein een taak heeft, maar toch 
vinden zij dat steun aan kunst eigenlijk 
een zaak voor particulieren is. Waarom 
deze staatstaak door liberalen zo gere
serveerd wordt benaderd in vergelij
king met bijvoorbeeld het terrein van 
het onderwijs, zal mede verband hou
den met het feit dat het rendement van 
onderwijs voor de samenleving duide
lijker is vast te stellen. Dat belang 
wordt zelfs zo groot geacht, dat ook de 
VVD voorstander was een leerplicht in 
te voeren. Dat neemt niet weg dat libe
ralen van mening zijn, dat ook kunst 
belangrijk is voor de samenleving in 
zijn geheel als wel voor het individu af
zonderlijk. In de partij- en verkie
zingsprogramma's en andere partijpu
blicaties zijn daarvan diverse voorbeel
den te vinden. "Het peil waarop kunst 
en cultuur staan bepaalt grotendeels de 
plaats van een volk in de wereldge
schiedenis, terwijl zonder kunst en cul
tuur het leven voor zeer velen van ons 
een groot deel van zijn inhoud en char
me zou verliezen", lezen wij in 'Op
gaande Lijnen' uit 1953(3). In het be
ginselprogramma van 1966 verlangt de 
VVD, "( ... )doordrongen van de grote 
betekenis van een zo sterk mogelijke 
culturele ontwikkeling van ons volk", 
een doelbewust beleid ten aanzien van 
de cultuur. Ook liberalen erkennen dat 
kunst de beschavende kracht is die van 
grote betekenis is voor de ontplooiing 
van de individuele burgers. Maar het 
valt moeilijk te preciseren wat die bete
kenis inhoudt en welke de schakels zijn 
tussen de kunst, de menselijke geest en 
het menselijk gedrag. Centraal staat 
hier het idee, dat kunst tot die levens
gebieden behoort, waarop een mens 
het hogere in zich kan cultiveren. De 
kwaliteit van een literair boek, een 
schilderstuk of concert wordt niet ge
meten aan het aantal consumenten dat 
het boek aanschaft, het schilderstuk 
wil kopen of het concert bezoekt. De 
kwaliteit van kunst wordt gemeten aan 
criteria die weliswaar veranderen, 
maar die in de eerste plaats niet te me
ten zijn. 
Wij kunnen er niet onderuit: kunstsub
sidies vragen een sterk geloof in kunst. 
En kunst is evenals andere zaken van 
geloof geen onderwerp van politieke 

besluitvorming. Artistieke meningsver
schillen binnen de muziek, binnen de 
schilderkunst of beeldhouwkunst wor
den niet opgelost door gezaghebbende 
beslissingen van een overheid. Even
min zijn individuele voorkeuren ten 
aanzien van kunst onderwerp van poli
tieke besluitvorming. De overheid is de 
hoedster van het algemeen belang, of 
algemene belangen als de kunst, de li
teratuur, de muziek of de beeldende 
kunst en onthoudt zich van een keuze 
in geval van een eventuele richtin
genstrijd. Dergelijke keuzes zijn per 
definitie subjectief en behoren tot het 
terrein van de individuele verantwoor
delijkheid. 

De markt superieur 
De spanning tussen politieke besluit
vorming en kunst zou geen enkel pro
bleem zijn, wanneer vraag naar en aan
bod van kunst via het marktmecha
nisme gereguleerd zou kunnen worden. 
De markt openbaart ieders voorkeur, 
want zij geeft aan wat ieder voor een 
bepaalde hoeveelheid van een bepaald 
goed over heeft. Bij beschikbaarstel
ling via de markt krijgen wij wat dat 
betreft directe informatie. Men zou 
kunnen volhouden dat in dat opzicht de 
markt zelfs superieur is aan beschik
baarstelling via politieke besluitvor
ming, omdat de afstand tussen indivi
duele voorkeuren en politieke besluit
vorming veel groter is. Als burger kan 
men eens in de vier jaar zijn voorkeur 
tot uitdrukking brengen, door te stem
men op een programma dat niet alleen 
om propagandistische redenen enigs
zins gekleurd is, maar dat vooral het 
resultaat is van een ingewikkelde 
besluitvorming. Bovendien brengt men 
zijn stem uit op een moment dat meer 
dan vijf miljoen andere burgers dat ook 
doen. De invloed van de individuele 
kiezer is dus minimaal. Vervolgens 
heeft men geen invloed op de vorming 
van coalities noch op de mate waarin 
het programma waarop men gestemd 
heeft wordt uitgevoerd. Dit is inherent 
aan ons politieke systeeem. 
De vrije markt is niet alleen om rede
nen van besluitvorming superieur aan 
het politieke proces, zij werkt ook veel 
efficiënter. De producenten worden uit 
concurrentie-overwegingen gedwongen 
hun kosten te minimaliseren. 

Toch overheidssteun 
Waarom zouden wij dan de kunst on
derwerp laten zijn van een politieke 
besluitvorming? Een reden heb ik al 
aangevoerd. Een kunstwerk heeft in 
laatste instantie niets met de markt te 
maken, omdat het niet gaat om een be
paalde hoeveelheid van een bepaald 
goed maar om de kwaliteit. En die 

kwaliteit is niet meetbaar. Het prijsme
chanisme kan ten aanzien van kunst
werken nauwelijks een signaalfunctie 
vervullen. Naast dit motief dat aan de 
kunst zelf is ontleend, kan ook een fei
telijke reden worden aangevoerd. In 
hun boek 'Performing Arts: the econo
mie dilemma' (New York, 1966), stel
len William J. Baumol en William G. 
Bowen dat de kosten van de kunstpro
duktie relatief zijn gestegen en nog ver
der zullen blijven stijgen als gevolg van 
de arbeidsintensieve wijze van produk
tie. De laatste vijftig jaar geldt voor de 
economie in zijn geheel een produkti
viteitsstijging van ruwweg 2,5% per 
jaar en er is, volgens de auteurs, alle 
reden om te verwachten dat in de toe
komst nieuwe produktietechnieken en 
kapitaalaccumulatie een vergelijkbare 
stijging van de produktie per manuur 
zal opleveren. Maar de technologie van 
de uitvoerende kunst, en wij kunnen 
daaraan toevoegen ook die van de 
scheppende kunst, biedt weinig ruimte 
voor arbeidsbesparende vernieuwin
gen. Terwijl in de industrie de loonstij
gingen geheel of gedeeltelijk worden 
gecompenseerd door produktiviteits
stijgingen, wordt de stijging van lonen 
en salarissen op het terrein van de 
kunst direct vertaald in hogere kosten. 
Dus hoe hoger de produktiviteitsstij
ging in de industrie is, des te sneller 
zullen de kosten in de kunstsector stij
gen in verhouding tot het algemene 
kostenpeil(4). Baumol en Bowen con
cluderen, dat kunst op de lange duur óf 
uit de markt wordt geprijsd, óf dat 
kunstenaars steeds meer onderbetaald 
zullen gaan worden. Zonder financiële 
ondersteuning buiten de markt om zul
len dan allerlei artistieke activiteiten 
ineenschrompelen of verdwijnen. Het 
marktmechnanisme kan er niet voor 
zorgen dat de meest waardevolle mani
festaties blijven bestaan. Kijken wij 
naar bijgevoegde grafiek, dan zien wij 
dat het aandeel van de kunstbegroting 
op de totale uitgaven van het Rijk van 
1950 tot 1980 verdrievoudigd is(5). 

Kunst is dus niet alleen een overheids
zaak geworden, maar is dat ook in toe
nemende mate. In welke mate de stel-

ling van Baumol en Bowen daarin een 
rol speelt zal ik niet aangeven, dat ver
eist nader onderzoek. Er zijn meer fac
toren die de opvallende stijging van de 
kunstbegroting van het Rijk hebben be
werkstelligd: meer gesubsidieerde 
kunstenaars alsmede grotere en meer 
produktie-eenheden op bijvoorbeeld 
het gebied van muziek en theater aan 
de ene kant en aan de andere kant min
der bezoekers of afnemers van kunst. 
Recente onderzoeken van het Sociaal 
Cultureel Planbureau tonen dat laatste 
aan. In hoeverre ook belangenorgani-



saties op het terrein van de kunst hun 
zaak succesvol hebben behartigd, is in 
dit verband moeilijk na te gaan. Het is 
echter opvallend dat een in electoraal 
opzicht weinig interessante sector on
danks een tanende publieke belangstel
ling, een groter deel van het totale bud
get van de centrale overheid heeft ver
worven. Men zou toch eerder mogen 
verwachten dat de kunstsector zich 
hooguit had gehandhaafd. 

Het particuliere mecenaat 
Hoewel de voorkeur van de VVD uit
gaat naar steun voor kunst door parti
culieren, heeft zij toch met de financië
le steun van overheidszijde ingestemd. 
Aanvankelijk vanuit de gedachte dat 
deze steun slechts tijdelijk zou hoeven 
te zijn. De in 1952 ingestelde 'Com
missie ad hoc, ter bestudering van het 
probleem betreffende subsidieverle
ning aan de kunst', bracht dat uit
gangspunt op de volgende wijze onder 
woorden: "De Commissie is van oor
deel, dat steun aan de kunst in de eerste 
plaats door de particulier dient te wor
den verleend. Door de zware belasting
druk heeft de Overheid het de particu
lier echter onmogelijk gemaakt deze 
steun de noodzakelijke omvang te ge
ven. Zolang de Overheid die onmoge
lijkheid doet voortduren, dient zij deze 
plicht zelf te vervullen. Aangezien 
evenwel naar de mening van de VVD 
de steun van de Overheid aan de kunst 
alleen dan zin heeft, wanneer de parti
culier geïnteresseerd blijft, dient de 
Overheid die steun mogelijk te maken 
door verlaging van de belastingdruk of 
door het verlenen van algehele of ge
deeltelijke vrijstelling van schenkings
en successierechten voor dergelijke 
steun dan wel door toe te staan dat zo
danige steun geheel of ten dele bij de 
heffing van de Inkomstenbelasting ten 
laste van het inkomen wordt gebracht. 
Tevens warde de particulier er met een 
klein inkomen in staat gesteld zoveel 
mogelijk deel te nemen aan alle uitin
gen van cultuur"(6). 
Behalve aan de laatstgenoemde voor
waarde, de prijzen worden kunstmatig 
laag gehouden, is aan geen van de an
dere verlangens voldaan. Wèl is in de 
periode 1950-1980 sprake van een op
merkelijke welvaartsgroei. In de tijd
spanne van een generatie is het inko
men per hoofd van de bevolking bijna 
2,5 maal zo groot geworden. Daar staat 
echter weer tegenover dat in Nederland 
de collectieve sector is gegroeid van 
31,5% van het Nationaal Inkomen in 
1950, via 35,9% in 1960 naar 48,2% in 
1970 en zelfs 63,5% in 1980(7). En dat 
ondanks het feit dat het uitgavenbeleid 
van de centrale overheid tamelijk onder 
controle is geweest. De groei van de 
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welvaart heeft de behoefte om de be
lastingdruk te verlichten toch naar de 
achtergrond gedrongen. Vanaf de jaren 
'60 wordt dit argument overigens ook 
in de VVD niet meer gehanteerd. In de 
diverse verkiezingsprogramma's wordt 
niet meer gepleit voor belastingvoorde
len voor de begunstigers van kunst. 
Het particulier mecenaat wordt niet 
meer gezien als reëel alternatief voor 
overheidssteun. 

Consumentensubsidies 
Consumentensubsidies zijn een andere 

mogelijkheid om de particuliere sector 
te prikkelen kunst af te nemen. Derge
lijke subsidies hebben bovendien als 
voordeel dat het oordeel over kunst aan 
de consument zelf wordt overgelaten. 
"De norm voor de waardering ligt dan 
precies daar, waar deze hoort, namelijk 
bij de koper zelf. Dat is toch wel bij
zonder belangrijk; de Overheid blijft 
er als zodanig buiten", zei mevrouw 
Van Someren in 1959 in de Tweede Ka
mer(8). Onderzoek heeft geleerd dat 
consumentensubsidies in de kunstsec
tor in het algemeen terechtkomen bij 
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mensen voor wie ze niet zijn bestemd, 
in casu bij de hogere inkomens(9). Zij 
zijn geen doeltreffend kunstspreiding
sinstrument gebleken. En daarmee is 
de discussie rond het thema kunst en 
publiek, in relatie tot overheidssubsi
dies, uitgeput. Misschien omdat dat 
onderwerp taboe is: kunst heeft zijn 
waarde onafhankelijk van het publiek. 
Of misschien omdat dit onderwerp te 
pijnlijk is, daar men er niet in is 
geslaagd om, via het kunstbeleid, de 
drempels te verlagen en een breder pu
bliek voor kunst te interesseren. 
Binnen het veel ruimere kader van de 
cultuurpolitiek heeft de VVD echter 
voortdurend aan de orde gesteld, dat de 
belangstelling voor kunst via het on
derwijs bevorderd moet worden. Be
grijpelijk voor een partij, die zoveel 
vertrouwen stelt in het eigen oordeel en 
inzicht van alle mensen en tevens van 
mening is dat onderwijs daarbij een 
zeer belangrijke rol speelt. De kunst 
heeft in het onderwijs echter steeds 
minder aandacht gekregen. Dat zou 
weleens een van de belangrijkste rede
nen kunnen zijn waarom reactivering 
van het particulier initiatief met betrek
king tot de kunst weinig kans van sla
gen heeft. 

Kunstbeleid is producentenbeleid 
De legitimering van de overheidsuitga
ven voor de kunst berust in Nederland 
op twee uitgangspunten. Behalve dat 
de bevolking moet worden 'opgevoed' 
en in staat gesteld om aan kunst deel te 
hebben, moeten ook de materiële voor
waarden worden geschapen waaronder 
de kunst zich vrij kan ontplooien. Een 
voorwaardenscheppend kunstbeleid dat 
rekening houdt met de autonomie van 
de kunst en de vrijheid van de kunste
naar. Kunst en kunstenaar zijn onver
brekelijk met elkaar verbonden. Er valt 
om die reden iets voor te zeggen om het 
kunstbeleid op te vatten als een produ
centenbeleid, in de wellicht ijdele hoop 
dat kunst uiteindelijk wel aan de ge
meenschap ten goede zal komen. Bo
vendien kan ook door het subsidiëren 
van de kunstproduktie de prijs laag 
worden gehouden, met het gevolg dat 
ook de mensen met een gering inko
men van de kunstuitingen kennis kun
nen nemen. 
Een belangrijk tegenargument is dat 
subsidiëring van kunstenaars als pro
ducenten de politieke besluitvorming 
belast met een artistiek oordeel over 
kunst. In onze politieke cultuur mag de 
minister van Cultuur niet over kunst 
oordelen. Ons politieke regime kent 
echter de ministeriële verantwoorde
lijkheid. Hoe kan een minister verant
woordelijk zijn voor kunstsubsidies, 
zonder een oordeel te hebben over de 

kunst die hij al of niet subsidieert? 
Het antwoord luidt dat hij of zij zich 
wat betreft de artistieke beoordeling 
Iaat adviseren door een bij wet inge
steld adviesorgaan, de Raad voor de 
Kunst. Op papier een even simpele als 
effectieve oplossing, maar in de prak
tijk een belangrijke complicerende fac
tor voor het voorbereiden en uitvoeren 
van kunstbeleid. 
De sterke groei van de overheidsuitga
ven vereist een grotere doelmatigheid 
van de overheidactiviteiten. Daar kun
nen wij bij aantekenen dat de huidige 
discussie in Nederland over terugdrin
ging van het financieringstekort van de 
overheid niet nieuw is. Er kan worden 
teruggegrepen op argumenten uit een 
vroegere discussie. Al bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1971 is door 
verschillende politieke partijen een 
grotere doelmatigheid van de overheid
suitgaven en een frequenter toepassing 
van het profijtbeginsel bepleit. Een we
tenschappelijke onderbouwing van het 
beleid zou aan die doelmatigheid kun
nen bijdragen. 
Dat dit streven door de VVD krachtig 
is gesteund lijkt, gezien hun argwaan 
ten aanzien van de staatsmacht, 
vreemd. Maar ook het liberalisme 
kent, als loot van de Verlichting, een 
groot geloof in de reden en een grote 
waardering voor de wetenschap als 
bron van kennis omtrent onze natuur
lijke en sociale omgeving. De afgelo
pen eeuw is er in onze samenleving 
enorm veel veranderd. Ik beperk mij in 
dit verband tot een belangrijke veran
dering in ons bestuur, namelijk de ont
wikkeling van de uitvoerende macht tot 
een beleidsuilvoerend orgaan, waaraan 
tevens de beleidsvoorbereiding is ge
koppeld. Een structuur waarin deskun
digen op allerlei terreinen niet alleen 
de problemen definiëren, maar ook de 
bestuurlijke oplossingen aandragen. 
Deze deskundigen hebben zich niet al
leen genesteld achter de bureaus van de 
ministeries, maar ook op de kantoren 
van een grote verscheidenheid aan be
langenorganisaties en adviesorganen. 
Vanuit deze bureaucratische structuur 
wordt geprobeerd om naast ideologi
sche of politieke gronden, het beleid 
ook een wetenschappelijke basis te ver
schaffen. In het ideale geval is dat be
leid gebaseerd op een adekwate be
leidstheorie, die steunt op empirisch 
onderzoek van het beleidsterrein en de 
beleidsprocessen. 

Geen objectieve maatstaven 
Op het terrein van het kunstbeleid is 
deze ontwikkeling niet echt tot ont
plooiing gekomen. In de eerste plaats 
omdat in ons politieke systeem het ma
ken van kunst geschiedt in een zo groot 

mogelijke vrijheid. Deze vrijheid 
wordt aan de ene kant beperkt door het 
oordeel van de onafhankelijke straf
rechter en aan de andere kant door het 
oordeel van een onafhankelijk advie
sorgaan, de Raad voor de Kunst. In de 
westerse kapitalistische samenleving 
kent ook het economisch beleid van 
een regering zijn beperkingen, daar de 
westerse economie in belangrijke mate 
berust op de ondernemingsgewijze 
produktie. Maar een regering kan op 
dat terrein wel zelf de inhoud van haar 
beleidsdoelstellingen vaststellen. Om 
die doelstelling te realiseren, beschikt 
zij zelf over stuurmechanismen als een 
loonbeleid, een prijsbeleid, een in
vesteringsbeleid of een fiscaal beleid. 
Of zij kan door middel van gezagheb
bende beslissingen het gedrag van on
dernemingen en burgers in de gewenste 
richting bijsturen. Maar, zoals gezegd, 
de Nederlandse politieke cultuur belet 
haar om een inhoudelijk oordeel over 
kunst in beleid om te zetten. 
In de tweede plaats wordt de macht van 
deskundigen op het terrein van de 
kunst gefrustreerd door het feit, dat 
voor de waardering of beoordeling van 
kunst geen objectieve maatstaven gel
den. Dat is de reden waarom de beoor
deling van de artistieke inhoud van 
kunst buiten de overheidssfeer moet 
blijven en aan een onafhankelijk advie
sorgaan moet worden overgelaten. 
Aanvankelijk werd dat subjectieve ka
rakter ook door de VVD benadrukt, 
toen zij in het eerste decennium van 
haar bestaan ten strijde trok tegen de 
vermeende linkse dominantie in com
missies en jury's. Maar nog in 1959 
ziet mevrouw Van Someren geen ob
jectieve maatstaven voor de kunst. 
"Wij kunnen eigenlijk niet meer doen 
dan ons optrekken aan de in wezen 
subjectieve oordelen van mensen, die 
groter zijn dan wij zelf' (10). Dit bena
drukken van het subjectieve oordeel 
verandert in de loop van de jaren '60 
ook bij de VVD. In plaats daarvan 
komt het oordeel van deskundigen op 
het terrein van het kunstbeleid. 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat 
de door mevrouw Van Someren ver
woorde benadering gold voor een situ
atie, waarbij één persoon verantwoor
delijk is voor het artistiek beleid en het 
beheer. De directeur van een gemeen
telijk museum bijvoorbeeld, hoewel 
ambtenaar, is vrij om zijn eigen ar
tistieke koers te varen. Toch haalt nie
mand het in zijn hoofd om de collectie 
van het Stedelijk Museum van Amster
dam "gemeentekunst" te noemen. Men 
heeft ten aanzien van de kunst gekozen 
voor een subsidiestelsel, waarin jury's 
en commissies worden bemand met 
deskundigen die op democratische wij-



ze beslissen. Maar waarop berust die 
deskundigheid als de beoordeling van 
kunst zelf subjectief blijft? Ook bij de 
heziening van de Wet op de Raad voor 
de Kunst heeft de deskundigeheid van 
de leden van Raad voorop gestaan. De 
Tweede Kamer heeft zelf een nieuw ar
tikel aan het oorspronkelijke wets
voorstel toegevoegd om te benadrukken 
dat de Raad primair een college van 
deskundigen is(ll). 

Deskundige advisering 
In de verstrengeling van kunst en 
kunstbeleid is het artistieke denken 
verdrongen door het beleidsmatige 
denken. Persoonlijke smaak en voor
keur zijn vervangen door vrijblijvend
heid en neutraliteit ten aanzien van de 
kunst en door het beleidsjargon waar
aan men de 'deskundige' herkent. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is het ad
vies van de Raad voor de Kunst over 
het Holland Festival van 24 januari 
1985. De 'deskundigen' hebben het 
Holland Festival beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: de doel
stelling of thematiek, de schaal van de 
activiteiten, de spreiding van de activi
teiten over de tijd en de beoogde conti
nuïteit/periodiciteit, terwijl de interna
tionale betekenis wordt beoordeeld met 
behulp van een katalysatorfunktie, een 
produktiefunktie en een importfunktie. 

Zijn dit de objectieve criteria waar ook 
de VVD in haar partijprogramma's 
vanaf 1975 om vraagt? Het aangehaalde 
advies over het Holland Festival is al
lang geen uitzondering meer. Wie de 
adviezen van de Raad voor de Kunst 
over de toneelgezelschappen door
neemt, zal het opvallen dat het artistie
ke oordeel beperkt blijft tot niet alleen 
subjectieve maar ook zeer primaire 
reacties. Een gezelschap heeft bijvoor
beeld 'voldoende artistieke potentie', 
werkt 'ijverig' of 'met hoge inzet', ter
wijl zijn voorstellingen 'ongewoon', 
'verrassend' of 'experimenteel' zijn. 

Bij een negatieve beoordeling kan er 
sprake zijn van een 'impasse' of van 
'vermoeidheidsverschijnselen', terwijl 
de voorstellingen 'oppervlakkig', 'mat' 
of 'niet stimulerend' zijn. Weliswaar is 
dit slechts een willekeurige greep uit 
de talrijke motivaties die gebruikt wor
den, maar van een systematische kunst
kritische beoordeling is in de adviezen 
van de Raad voor de Kunst nagenoeg 
nooit sprake. Het grootste deel van de 
adviezen van de Raad voor de Kunst 
over de toneelgezelschappen bijvoor
beeld, wordt besteed aan zaken van be
heer en de begroting. Zaken, welke 
toch tot de competentie van het mini
sterie behoren. 

Coördinatieproblemen 
Ik heb het feit dat de verantwoordelijke 
minister voor het kunstbeleid zich wat 
de artistieke inhoud van het kunstbe
leid aangaat moet laten adviseren door 
de Raad voor de Kunst, een belangrijke 
complicerende factor voor het kunstbe
leid genoemd. Het complicerende ligt 
mijns inziens in de voor het beleid 
noodzakelijk, maar feitelijk haast on
mogelijk te realiseren cordinatie tussen 
de Direktie Kunsten van het ministerie 
en de Raad voor de Kunst. De 'deskun
digen' van de Raad voor de Kunst ver
tonen een begrijpelijke voorkeur voor 
beheers- en begrotingstechnische as
pecten, omdat het artistieke oordeel 
uiteindelijk niet boven het subjectieve 
valt uit te tillen. Er valt immers weinig 
zinnigs te zeggen over de relatie tussen 
kosten en artistieke kwaliteit. Dat geldt 
zowel ten aazien van de scheppende als 
de uitvoerende kunst. 
Wat de scheppende kunst aangaat, be
staat er in het algemeen ook geen een
duidige relatie tussen gemaakte kosten 
en prijs. Bovendien zijn kunstwerken 
geen homogene goederen. Daarom zijn 
ook ten aanzien van de uitvoerende 
kunst moeilijk algemene regels over 
beheer te ontwikkelen. Er treden ster
ke vatiaties op voor wat betreft de duur 
van de uitvoeringen, het aantal betrok
ken uitvoerende kunstenaars, de om
vang van de rol of partituur, de moei
lijkheidsgraad, de mate van perfectie 
die wordt nagestreefd etc. 
Toch is een cordinatie tussen Raad 
voor de Kunst en het beleid van de Di
rektie Kunsten van het ministerie een 
noodzakelijke voorwaarde om te kun
nen spreken van een kunstbeleid. 

Het kunstbeleid kent meer van derge
lijke organisatie- en cordinatieproble
men. Ons politieke systeem kent drie 
bestuurslagen, die op het terrein van 
het kunstbeleid elk autonoom zijn. In 
een gesprek dat op 21 maart j.l. op de 
Boekmanstichting werd gevoerd, wees 
de heer Van der Werff erop, dat het 
daarom onzin is om te spreken van de
centralisatie van het kunstbeleid. Er 
kan met betrekking tot het kunstbeleid 
sprake zijn van bestuursovereenkoms
ten op basis van een zekere taakafbake
ning, maar niet van decentralisatie van 
bevoegdheden van de centrale overheid 
naar de lagere overheden. 
Een minstens zo belangrijk complice
rende factor voor een kunstbeleid is de 
omstandigheid, dat kunst gemaakt 
wordt door een groot aantal zelfstan
dige kunstenaars en particuliere instel
lingen. Zij hebben hun eigen verant
woordelijkheid en dulden in het alge
meen geen inmenging van ministerie 
en/of lagere overheden. Een privatise
ring van het kunstbeleid is alleen al om 

die reden dus overbodig. Wèl kan het 
profijtbeginsel in meer of mindere ma
te worden gebruikt. 
Vanaf 1967 duikt het beginsel in de 
VVD-verkiezingsprogramma's op. In 
de verkiezingsprogramma's van 1967 
en 1971 moet voor het bijwonen van 
culturele voorstellingen in beginsel nog 
zoveel mogelijk de kostprijs worden 
betaald, maar het verkiezingsprogram
ma van 1977 verlangt nog maar een 
reële eigen bijdrage, terwijl het verkie
zingsprogramma van 1981 nog slechts 
om een eigen bijdrage in de kosten 
vraagt. Overigens wordt in 1972 de toe
passing van het profijtbeginsel al gere
lativeerd met de waarschuwing, dat 
men hen die het moeilijk kunnen dra
gen toch niet afschrikt. Daarvoor zou 
toepassing van dit beginsel gecombi
neerd moeten worden met een verstan
dige tarievenpolitiek, bijvoorbeeld door 
het invoeren van jeugd- en gezinstarie
ven(l2). Het zal echter in beleidstech
nisch opzicht uiterst moeilijk zijn om 
een echte tarievenpolitiek te kunnen 
voeren. Orkesten en gezelschappen, 
concertzalen en schouwburgen, lagere 
overheden en het Rijk zullen dan een 
duidelijk inzicht in de produktiekosten 
moeten hebben, het er over eens moe
ten zijn welk deel door de particuliere 
sector en welk deel door de collectieve 
sector gefinancierd moet worden, om 
vervolgens die keuze ook nog eens in 
een gedifferentieerd en flexibel tarie
venstelsel tot uitdrukking te brengen. 
Mijns inziens is dat een onmogelijke 
opgave. 

Het alternatief is dat de schouwburg- of 
concertzaaldirecteur de entreeprijzen 
vaststelt. Een op het oog voor de hand 
liggende oplossing die echter weinig te 
maken heeft met een bewuste tarieven
politiek binnen het kader van een 
kunstbeleid. 

Vragen 
Als de overheid zelf over kunst niet 
mag oordelen en daarom het artistiek 
inhoudelijke oordeel moet overlaten 
aan een onafhankelijk adviesorgaan, 
waarmee de cordinatie gebrekkig is of 
zelfs onmogelijk; als er sprake is van 
drie bestuurslagen die op het terrein 
van het kunstbeleid elk autonoom zijn; 
als de overheid geen directe zeggen
schap heeft over kunstenaars en 
kunstinstellingen, welke waren dan de 
criteria die de toedeling van de finan
ciële middelen bepaalden? 
Hoe komt het bijvoorbeeld dat de rijks
uitgaven voor de kunst zelfs relatief 
zijn gestegen, terwijl kunst nooit de 
specifieke aandacht van de opeenvol
gende regeringen heeft gehad? Welke 
factoren bepaalden dan de ontwikke-
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Jing van de kunstbegroting en van zijn 
onderdelen? 
Met deze vragen had ik willen begin
nen, maar ik heb de toegemeten ruimte 
alleen al nodig gehad om deze vragen 
toe te lichten. Op zichzelf is dat al een 
indicatie van het complexe karakter van 
een kunstbeleid. Vooralsnog ben ik ge
neigd om te veronderstellen dat het ant
woord op die vragen waarschijnlijk 
niet valt af te leiden uit een gevoerd 
kunstbeleid, maar dat externe factoren 
bepalend zijn geweest. Het zou wel 
eens kunnen zijn dat de invoering van 
het trendvolgersprincipe, door de toen
malige VVD-minister van Binnenland
se Zaken, de heer Toxopeus, van grote
re invloed op de stijging van de over
heidsuitgaven voor de kunst is geweest, 
dan het kunstbeleid van menig minister 
van OKW, CRM of WVC. 

NOTEN 
I. Zie Ingeborg Seelemann, De VVD en 
kunstbeleid, liberaal of konservatief? Doc
toraalscriptie, VU, Amsterdam, maart 1985. 
2. De kunstbegrotingen van 1953 t/m 1959, 
van de kabinetten Drees 11 en 111 zonder 

VVD, en de kunstbegrotingen van 1960 t/m 
1965, de kabinetten De Quay en Marijnen 
met de VVD, vertonen een gemiddelde reë
le groei van 12,3%. In de periode 1969 t/m 
1973, de kabinetten De Jong en Biesheuvel I 
en 11 met de VVD, is de gemiddelde reële 
groei 7%; in de periode 1974 t/m 1978, de 
begrotingen van het kabinet Den Uyl zonder 
VVD, 9,5%. Tijdens het kabinet Van Agt I, 
met de VVD, is de reële groei negatief, -
I ,5% evenals de kunstbegroting van de ka
binetten Van Agt 11 en 111, zonder VVD, -
1,7%. Het kabinet Lubbers, met de VVD, 
komt over 1983 en 1984 op een gemiddelde 
van + 0,3%. Zie voor meer gedetailleerde 
gegevens over de kunstbegroting eveneens 
Pieter Ligthart, Financing of the Art Policy 
by the Dutch Government, 1950-1980, in: 
Governments and Culture, Ohio, 1985, pp. 
135-154. 
3. 'Opgaande lijnen', een wervingsfolder 
van de VVD uit 1955. 
4. William J. Baumol en William G. Bowen, 
Performing Arts: The economie dilemma, 
New York, 1966, p. 390. 
5. Ik heb hiervoor genomen de uitgaven 
voor de collectieve sector, voorzover toege
rekend aan het Rijk. Zie bijv. Miljoenenno
ta 1982, bijlage 15, p. 176. Daaruit de vol
gende toelichting: "De overheidstaken wor
den voor een deel door het Rijk en voor een 
deel door de lagere overheden uitgevoerd. 
De financiële aspecten van de uitvoering 
van deze taken zijn niet alleen zichtbaar in 
de begroting van het overheidsorgaan dat 

''De Carrière van een Nota'' 
De bevindingen van de culturele commissie 

MEVROUW 
Drs. J. MEULEMANS-SEELEN 

Een titel, die niet door de auteur is be
dacht, maar in dank aanvaard, omdat 
deze vlag geacht mag worden de lading 
van het artikel te dekken. 
Een carrière die reeds is afgesloten, 
kan overzien worden als een ontwikke-

ling vanaf een zeker startpunt tot en 
met de afronding. Men kan er tegenaan 
en overheen kijken en constateren hoe 
een carrière verlopen is en welke in
vloeden daarop hun inwerking hebben 
gehad. Anders ligt het wanneer een 
carrière nog niet is afgerond en men op 
zeker moment van de carrière stilstaat 
en omkijkt, beschouwt wat is bereikt 
en wat daarop van invloed is geweest. 
Vervolgens vooruit blikt in de toekomst 
en verwachtingen uitspreekt over het 
verdere verloop. Kan de wetenschap 
van het "verleden" aangewend worden 
om de toekomst te beïnvloeden, of valt 
men gepredestineerd in dezelfde "fou
ten" c.q. valkuilen? Zijn externe facto
ren zodanig te wijzigen, dat de uit
gestippelde carrière zonder problemen 
vervolgd kan worden? Is bij benadering 
aan te geven, welke factoren nog van 
invloed kunnen zijn? 
Veel vragen, waar misschien maar be
perkt een antwoord op gegeven kan 
worden. 
In "De Carrière van een Nota" gaat het 

met de uitvoering is belast, maar soms via 
subsidies ook in de begroting van een ander 
overheidsorgaan. Zo subsidieert het Rijk 
bepaalde activiteiten van gemeenten en pro
vincies( ... )". 
In de betreffende tabel uit de Miljoenennota 
wordt een geconsolideerd beeld van de uit
gaven van het Rijk, de overige publiekrech
telijke lichamen en de sociale verzekeringen 
(samen de gehele collectieve sector) gege
ven. Daarom is het door mij gebruikte totaal 
van de uitgaven van het Rijk Jager dan de 
som der uitgaven van de verschillende be
grotingshoofdstukken. Het aandeel van de 
kunstbegroting is daardoor hoger dan de 
veelal gememoreerde 0,2% . 
6. Zoals geciteerd bij Ingeborg Seelemann, 
De VVD en kunstbeleid, p. 15. 
7. Miljoenennota 1980, p. 215. 
8. Mevrouw Van Someren, Hand. II.K, 
59/60, p. 2609; zoals geciteerd bij lngeborg 
Seelemann, p. 27. 
9. Zie onderzoek A.S.K., Geld voor Kunst
kopers, door L.A. Welters en C. Eykman, 
Amsterdam, 1976. 
10. Handelingen Tweede Kamer,1959-1960, 
p. 2287; zoals geciteerd bij Ingeborg Seele
mann, p. 27. 
11. Brochure over de voorgeschiedenis en 
totstandkoming van de Raad voor de Kunst, 
Den Haag, september 1979, p. 8. 
12. Verkiezingsnummer van Vrijheid en De
mocratie, 27-10-72, zoals geciteerd bij Inge
borg Seelemann, De VVD en kunstbeleid, 
p. 54. 

om een "unvollendete". Het beginpunt 
is duidelijk aan te geven. De afronding 
is tot op heden nog een open eind. En 
het verschijnen van dit themanummer 
een zeer belangrijk moment. 
Daar het artikel hoofdzakelijk gaat over 
de activiteiten van de culturele com
missie na het verschijnen van de Nota, 
kan de voorgeschiedenis zeer kort zijn. 

Aanleiding 

In 1980 werd in de kamercentrale
Amsterdam een nieuwe commissie 
voor kunst en cultuur opgericht. 
Twaalf mensen, onder voorzitterschap 
van de heer E.A. Siau (1), hadden als 
doel: het opstellen van een kunstnota. 
De reden daartoe was gelegen in het 
feit dat men van mening was, dat in li
berale kringen te weinig werd nage
dacht over een kunstbeleid van de over
heid. De laatste publicatie van liberale 
zijde was immers verschenen in 1974 
(2) en overigens werd (en wordt) aan 
kunst en cultuur slechts aandacht be-



steed in verkiezingsprogramma's en 
dan nog naar veler mening te summier. 
In de loop van 1981 werd deze 
''Amsterdamse kunstnota" afgerond, in 
de afdeling doorgesproken en na aan
name, met een aanbeveling naar de 
landelijke commissie cultuur gezon
den. Men beoogde met deze nota, niet 
allen binnen de VVD- Amsterdam, 
maar ook daarbuiten, de discussie op 
gang te krijgen. Daartoe werd alle
reerst contact gezocht met de landelijke 
partij commissie. 

Partijcommissie cultuur 

Eind 1981 lag de nota op tafel ter 
bespreking in de, na de verkiezingen 
uit praktisch geheel nieuwe leden be
staande, partijcommissie cultuur (ver
der te noemen: de commissie). De 
commissieleden buigen zich in eerste 
instantie over de Amsterdamse nota. 
Waarna de commissie in de maartver
gadering (1982) unaniem concludeert, 
dat: "Hoewel het in veel opzichten een 
typisch Amsterdamse Nota is, deze zo
veel hoofdpunten voor een liberaal 
kunstbeleid bevat, dat de nota ook van 
landelijk belang is. Niemand heeft im
mers tot nu toe richtlijnen over wat de 
fundamentele opvatting is van de VVD 
over kunst en cultuur. Het wordt drin
gend en noodzakelijk geacht, dat 
grondbeginselen van een liberaal cul
tuurbeleid worden vastgesteld". Om 
hieraan een nadere uitwerking te ge
ven, zullen een aantalleden zich nader 
beraden en notities opstellen om rich
ting te geven aan de discussie. 
Vanaf dat moment tot aan de afronding 
in januari 1983 staat het onderwerp als 
"uitgangspunten voor een liberaal 
kunstbeleid" maandelijks op de agen
da. Het belang van en de noodzaak tot 
het ontwikkelen van een liberaal kunst
beleid wordt regelmatig vanuit de prak
tijk bevestigd. 
Bij diverse bijeenkomsten klinken de 
signalen door dat VVD-leden niet we
ten hoe te handelen bij gebrek aan dui
delijkheid. Vooral bestuurders op Jo
kaal niveau missen de ondersteuning 
door een beleid. Men handelt dan door 
naar eigen inzichten de liberale grond
beginselen als een algemeen toepas
baar begrip te gebruiken. Dat daaruit 
verschillende gedragslijnen kunnen 
volgen, zal geen verwondering wek
ken. 
Dat deze vraag naar beleid, waarop 
geen adequaat antwoord bestond, de 
commissie met zorg vervulde en haar 
aanspoorde om met een antwoord, al
thans een aanzet daartoe, te komen, zal 
duidelijk zijn. Maar ook was bekend, 
en dat vervulde de commissie met nog 
méér zorg, dat velen zich eigenlijk he-

Iernaai niet bekommeren over kunst 
dan wel cultuur. Heeft de VVD een 
image opgebouwd van een partij met 
alléén oog voor materiële zaken? En is 
dat dan terecht ook? Of moet de over
heid zich in de ogen van liberalen ge
heel niet met de kunst bemoeien? Men 
zou geneigd zijn om te zeggen: eigen
lijk niet. Maar wanneer wij naar de 
praktijk kijken, blijkt dat de overheid 
meer en meer kunstbeleid tot haar taak 
rekent. 
In vroeger eeuwen mag dat anders ge
weest zijn, de realiteit gebiedt ons te 
erkennen, dat de situatie thans anders 
is en dat dat waarschijnlijk ook niet an
ders meer kan (zelfs indien gewenst). 
Liberalen zullen altijd wel pleiten voor 
een zo terughoudend mogelijk over
heidsbeleid. Alleen daar waar nodig. 
Maar hoe en tot hoever is momenteel 
niet eenduidig. 
Voor hen die denken "laat maar tob
ben", kunst is niet belangrijk of kunst 
is een luxe, die wij ons alleen kunnen 
permitteren in tijden van voorspoed, 
zal het terugverwijzen van de overheid 
naar ''AF" als hoogst liberaal mis
schien uit het hart gegrepen zijn. An
deren voelen zich beter thuis bij de 
woorden van H.J.L. Vonhoff, die hij in 
zijn functie van staatssecretaris van 
CRM uitsprak, nl.: "Binnen het kader 
van het algemeen welzijnsbeleid moet 
het sociaal-cultureel beleid als gelij
kwaardig worden beschouwd aan het 
sociaal-economische. Het dient een 
geïntegreerde plaats in te nemen in het 
beleid van de overheid". 
De commissie onderschrijft deze woor
den volledig, maar wenst dit aan te vul
len met de opmerking, dat kunst en 
cultuur voor de samenleving dermate 
essentiële zaken zijn, dat zij niet alleen 
de aandacht dienen te hebben van de 
overheden doch ook van de individuele 
burger. Allen zijn, bewust of onbe
wust, betrokken bij kunst! En "kunst is 
als vrijheid, je mist het pas als het er 
niet meer is". Voor die bewustwording 
van liberale bestuurders stelde de com
missie haar uitgangspunten op. 

Samenvattend: 

Uitgaand van het belang van kunst en 
cultuur voor de samenleving en reke
ning houdend met het feit, dat de over
heid in de loop der eeuwen en door di
verse oorzaken een rol van betekenis 
heeft gekregen in de maatschappelijke 
ontwikkelingen, heeft de commissie 
een negental uitgangspunten opgesteld, 
waarin de taken van de overheid ten 
aanzien van kunst en cultuur zijn aan
gegeven. Deze uitgangspunten werden 
als volgt verwoord: 
I. Voorwaarden scheppen tot het in-

standhouden van gedifferentieerde 
en gewenste cultuurvormen. 

2. Het stimuleren van culturele activi
teiten, die in het verlengde van deze 
cultuurvormen liggen of een ver
nieuwend karakter hebben. Te den
ken valt aan de architectuur van 
nieuwbouw, vernieuwende activi
teiten op het gebied van de dans, ex
perimenten op het gebied van beel
dende kunst en muziek. 

3. Het toegankelijk maken van kunst 
en cultuur voor alle groepen van de 
Nederlandse samenleving, naar hun 
eigen voorkeur of aanleg. Dit kan 
onder meer door kunstonderwijs en 
een gelijkwaardige geografische 
spreiding van optredens en voorzie
ningen. 

4. De amateuristische kunstbeoefe
ning als een belangrijk deel van de 
actieve en passieve kunstbeleving te 
beschouwen. Zij draagt intrinsiek 
bij tot de individuele ontplooiing 
van de mens en dient derhalve te 
worden gestimuleerd. 

5. De eerste kennismaking met cul
tuur zo vroeg mogelijk en voor zo
veel mogelijk groepen te waarbor
gen. Het hele scala van cultuurui
tingen dient in het basis- en voort
gezet onderwijs via de kunstzinnige 
vorming aan de orde te komen. 

6. Kunstzinnige vorming erop gericht 
te laten zijn de culturele bewust
wording te bevorderen. 

7. Het conserveren van het bestaande 
cultuurbezit en het restaureren van 
in verval geraakte onderdelen daar
van. Hiertoe behoren onder meer 
de zorg voor monumenten, het con
serveren van films, het restaureren 
van boeken en muziekpartituren. 

8. Het geven van een ruimere bekend
heid in het buitenland aan de Ne
derlandse cultuur door, naast de be
staande instituten in Rome en Pa
rijs, ook de activiteiten te ontplooi
en in bijvoorbeeld Djakarta, New 
York en München. 

9. Het kunst- en cultuurbeleid erop 
gericht te laten zijn dat de plurifor
miteit van de samenleving geen ge
weld wordt aangedaan. 

Het gaat er hierbij om aan te geven, dat 
de overheid een taak heeft in het be
wustwordingsproces van de bevolking 
omtrent de plaats die kunst en cultuur 
innemen in de maatschappij. Mogelijk
heden te bieden om kennis te maken 
met en deel te nemen aan kunst en cul
tuur, passief dan wel actief. Ruimte te 
bieden aan de verscheidenheid en aan 
het experiment. Het culturele erfgoed 
te bewaren en dit ons eigen heden en 
verleden uitdragen buiten onze lands
grenzen. 
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Hoe nu verder? 

Uitgangspunten heten niet voor niets 
uitgangspunten. Het betekent een begin 
waarop een vervolg dient te komen. De 
langdurige discussies binnen de com
missies worden aangevuld met enthou
siaste meedenkers van buiten, zowel 
mondeling wals mevrouw W.C. Steffen
Hoogendoorn uit Delft, als ook schrif
telijk in reacties op de Amsterdamse 
kunstnota. Deze discussies gaven al 
aan, dat zelfs in beperkte kring van 
kunstminnenden de meningen uiteen 
kunnen lopen en dat het moeilijk is om 
eenduidig aan te geven, hoe de menin
gen geformuleerd moeten worden. De 
geformuleerde uitgangspunten kunnen 
dan ook beschouwd worden als het uit
gekristalliseerde residu van alle discus
sies. (Later zou blijken dat dit residu 
zelfs met toelichting niet voor iederee
en kristalhelder is.) 
De commissie stelde zich de volgende 
procedure voor. Er zou een twee
sporen beleid gevolgd moeten worden, 
waarbij op het ene spoor de uit
gangspunten in de partij onderwerp van 
discussie zouden moeten zijn en even
tueel door middel van een themadag 
zouden moeten leiden tot door de gehe
le partij gedragen uitgangspunten, 
waarmee in de praktijk gewerkt kan 
worden. Op het andere spoor zouden 
de uitgangspunten aanleiding moeten 
zijn voor een een studie door het bu
reau van de Prof. Mr. B.M. Telders
stichting, met het doel, te komen tot 
een liberale beleidsvisie op kunst. 

Op weg, het eerste spoor 

De eerste hobbel zoals gebruikelijk in 
de bestaande partijcommissiestructuur, 
nl. de aanbieding van de uitgangspun
ten aan het Hoofdbestuur (HB) door 
middel van de overkoepelende com
missie Welzijn, verliep zonder noe
menswaardige problemen. Die koepel
commissie onderschreef het belang van 
de notitie en deed aan het HB de aan
beveling, om over te gaan tot publicatie 
in Vrijheid en Democratie (V&D). En 
daarna was het stil. 
Dat leden en afdelingen niet stilzitten 
blijkt als commissieleden merken dat 
plaatselijk aan nota's wordt gewerkt of 
reeds zijn verschenen. Het lijkt dus 
zinvol om een omroep in V&D te plaat
sen om nota's en nota's in wording ook 
aan de commissie te zenden, zodat de 
mogelijkheid bestaat om te cordineren, 
om overlappingen en eventueel overbo
dig werk te voorkomen. Het wiel hoeft 
niet steeds opnieuw uitgevonden te 
worden. En vooral mag ook niet verge
ten worden, dat vele leden vrijwillig 
hun vrije tijd hierin steken en dat het 

nogal frustrerend kan zijn om later te 
ontdekken, dat iets er al is of zelfs dat 
men verschillende paden zou bewande
len. Ook op deze vraag volgt de grote 
stilte. 
Dan komt via via het bericht door dat 
het Dagelijks Bestuur (DB) problemen 
heeft met publicatie. Het hoe en waar
om wordt niet toegelicht, ook wordt 
niet gevraagd of de commissie wellicht 
een en ander kan komen toelichten. 
Men schijnt de uitgangspunten te sum
mier te vinden (of begrijpt men niet 
waarover het gaat?). Reden te meer ei
genlijk om contact op te nemen met de 
commissie, dunkt mij. Niets van dat al. 
Dan begint een, weliswaar bescheiden, 
interne lobby waarbij het belang van de 
zaak wordt benadrukt. Intussen ver
schijnt in het aprilnummer van Provin
cie en Gemeente (33e jaargang, nr.8) 
een artikel, dat op schrikbarende wijze 
duidelijk maakt, hoe dringend het ge
wenst is om een liberaal kunstbeleid te 
ontwikkelen. Onder de titel "kunst of 
werk, keuze nu maken", schrijft R.J. 
Blom, raadslid Alphen a.d. Rijn nl., 
dat het naar zijn mening in een tijd van 
bezuinigingen en hoge werkloosheid 
niet past om een kunstbeleid te voeren. 
Met name noemt hij het toepassen van 
de I %-regeling ter verfraaiing van 
openbare gebouwen en subsidies aan 
sociaal-culturele instellingen (waaron
der ook de amateuristische kunstbeoe
fening valt!, J.M.S.). Hij beroept zich 
op de "morele factor" (iedereeen moet 
inleveren of een pas op de plaats ma
ken) en vreest dan ook sociale onrust. 
Hij vergeet echter, om alleen de werk
gelegenheidsfactor te noemen, dat in 
een tijd van bezuinigingen er ook min
der en goedkoper gebouwd wordt en de 
I %-regeling alleen al om die reden 
minder werk oplevert voor een be
roepsgroep, die als elke andere be
roepsgroep recht op werk heeft. 
In het volgende nummer (nr.9) wordt 
door Irma Günther, gedeputeerde van 
Zuid-Holland, een reactie gegeven, 
waarin niet alleen gewezen wordt op de 
werkgelegenheidsaspecten van de I%
regeling en het sociaal-cultureel werk, 
maar ook op het belang van het 
sociaal-cultureel werk voor o.a. wer
klozen. 

In het kader van mijn artikel is het ech
ter vooral van belang om te vermelden 
wat zij in beleidsmatige zin opmerkt, 
nl. "dat een levend cultureel milieu es
sentieel is voor de samenleving", "dat 
het gaat om de generaties ná ons, die 
ook recht hebben op een goede leefom
geving". Zij stelt expliciet: "wat nu 
verloren gaat of niet gedaan wordt uit 
gebrek aan geld, is voorgoed verloren. 
Wij mogen niet met een beroep op de 
economische recessie, nu verwaarlo-

zen wat in de loop der eeuwen ons cul
tuurbezit is geworden of in de toekomst 
zal worden. De lijn uit het verleden 
dient te worden voortgezet". 
Helaas krijgen reacties meestal niet de 
lay-out, die een gewoon artikel of inge
zonden stuk krijgt. Zeker jammer, nu 
deze reactie zó trefzeker was. Na aan
dringen op een uitspraak van het HB en 
antwoord aan de commissie, komt 
mondeling het hoge woord eruit. Het 
DB is niet bereid verder te gaan dan 
een aankondiging in V&D en VVD
expresse, dat de notitie, met het inmid
dels daaraan gehecht begeleidend 
schrijven, aangevraagd kan worden en 
te beschouwen is als bouwsteen voor 
een discussie. Het HB zal in een notitie 
de partij vragen om hierop in te spre
ken. 
Hoewel de commissie de reactie nogal 
mager vindt, omdat van een dergelijk 
bericht nauwelijks enige stimulerende 
werking verwacht mag worden, besluit 
zij zich daar voorlopig bij neer te leg
gen. Gelet op de tot dan toe ondervon
den respons, mag dit besluit be
schouwd worden als "al heel wat". 
Een dan verschijnt in het eerstvolgende 
V&D-nummer (3) in een piepklein ka
dertje zonder verdere toelichting een 
bericht, dat de notitie te verkrijgen is 
bij het algemeen secretariaat tegen be
taling vanf 1,50. Het zal waarschijnlijk 
niemand verbazen, dat hierop geen 
reacties komen. In VVD-expresse 
komt niets en ook een notitie van het 
HB is nimmer verschenen. 
De commissie besluit het heft verder in 
eigen handen te nemen. Bij de redactie 
van Provincie en Gemeente blijkt meer 
begrip te bestaan voor de plannen en de 
ideeën van de commissie. Ook de mo
gelijkheden om naar eigen inzichten, 
artikelen te plaatsen, zijn groter. Af
gesproken wordt, dat aan de commissie 
ruimte geboden zal worden om nader 
in te gaan op de uitgangspunten. Een 
artikel zal geplaatst worden in de vorm 
van een interview met de voorzitter en 
het commissielid E.A. Siau. Door va
kanties en veelheid van kopij zal het 
november worden eer het bewuste arti
kel verschijnt( 4). 

Commissie-Don Quichot? 

Alle hoop op begrip of beleid bij het 
DB wordt gevestigd op het nieuwe DB
lid, dat belast gaat worden met de 
commissie-activiteiten. Suggesties om 
de notitie op het eerstvolgende congres 
onder de aandacht te brengen van de 
congresgangers, vragen naar de voor
tgang, nl. reacties uit de partij, actie 
van HB naar de Teldersstichting. Grote 
stilte! Naar de redenen valt slechts te 
gissen. 



Waren de uitgangspunten inderdaad 
niet duidelijk genoeg? Wat ware dan 
eenvoudiger geweest dan om nadere 
toelichting te verzoeken. Waren er mis
schien geen reacties op het kadertje in 
V&D? Ook bericht daaromtrent was 
welkom geweest. Het zou een bevesti
ging hebben kunnen zijn van óf het be
richtje was te onopvallend óf er is geen 
belangstelling. Ook van enige actie 
richting Teldersstichting is de commis
sie niets gebleken. Het lijkt er op, dat 
er maar één reden overblijft, nl. gebrek 
aan inzicht in het belang van een libe
raal kunstbeleid. 
De commissie trekt de conclusie, dat 
zij dus kennelijk overal zelf voor moet 
zorgen. En dat zal zij doen ook. Want 
inmiddels is het wel 1984 geworden en 
in feite is er nog niets gebeurd. 

L'histoire se répète 

Later in het jaar zal namelijk blijken 
dat de problematiek waar de huidige 
commissie mee worstelt, allerminst 
uniek is. Als mevrouw Ingeborg Seele
mann, die onder auspiciën van de 
Boekmanstichting bezig is met een 
doctoraal scriptie over de liberale 
kunstpolitiek sinds 1948, contact op
neemt om nadere informatie te verkrij
gen, vertelt zij namelijk dat het haar bij 
haar onderzoek is opgevallen, dat se
dert 1948 regelmatig binnen de partij 
mensen actief zijn geweest om een li
beraal kunstbeleid van de grond te krij
gen. of althans een bewustwordings
proces op gang te krijgen. Pogingen die 
keer op keer niet geleid hebben tot het 
door hen gewenste doel. De commissie 
kan nu twee dingen doen. Opgeven of 
doorgaan. Zij kiest voor doorgaan. 

Het tweede spoor: een studie 

Wij schrijven inmiddels 1984, om pre
cies te zijn januari, als de voorzitter sa
men met de heer Drs. Y.P.W. v.d. Werff 
(5) een bespreking heeft met de heer 
Dr. K. Groenveld (6). Tijdens dit ge
sprek wordt de voorgeschiedenis in het 
kort uit de doeken gedaan. De opvat
tingen van de commissie ten aanzien 
van de noodzaak van een liberaal 
kunstbeleid en de wenselijkheid dat het 
Bureau van de Teldersstichting hier een 
studie aan wijdt, worden toegelicht. De 
gedachte wordt door de heer Groenveld 
positief benaderd. Er zijn echter wèl 
een aantal faktoren waar rekening mee 
gehouden moet worden. Namelijk de 
faktoren: tijd, financiële middelen, 
mankracht en uiteraard instemming 
van het Curatorium. Er zal dus een 
duidelijk plan voorgelegd moeten wor
den. Het grootste probleem zal zijn: 
wie schrijft? Het apparaat is niet toe-

gesneden op deze materie. Gezocht 
moet worden naar iemand, die vol
doende inzicht heeft in de materie en 
ook schrijven kan. Een aantal namen 
passeren de revue, maar voordat een 
definitief besluit is gevallen, doen zich 
gelijktijdig een aantal ontwikkelingen 
voor, die bepalend zullen blijken te zijn 
voor de verdere gang van zaken. 
Boekmanstichting en Teldersstichting 
komen met elkaar in contact naar aan
leiding van de doctoraalscriptie van 
mevrouw lngeborg Seelemann. Dit 
leidt ertoe, dat het Curatorium-besluit 
dat beide Stichtingen samen een pro
jekt zullen organiseren over het thema 
"Liberalisme en kunstbeleid". Het ver
schijnen van dit themanummer is daar
van een onderdeel. Of de uitkomst dat
gene zal zijn, wat de commissie be
oogt, zal dus nog moeten blijken. Veel 
zal afhangen van de betrokkenheid van 
allen die er aan werken. 

Terug naar spoor één 

Op het moment dat de procedure rond 
het projekt besproken wordt, loopt het 
jaar 1984 al op zijn eind. De verkiezin
gen komen in zicht en de discussie over 
de uitgangspunten is nog steeds niet ge
voerd. Ook toetsing aan de praktijk 
heeft dus niet plaatsgevonden. Het 
Hoofdbestuur vraagt de partijcommis
sie punten op te stellen voor het verkie
zingsprogramma. En weer buigt een 
ieder zich over de materie. 
Welke uitgangspunten liggen ten grond
slag aan eerdere programma's en kun
nen wij ons met de door ons opgestelde 
uitgangspunten daarin nog vinden? Be
sloten wordt, datgene wat uit het verle
den kan worden overgenomen, geïnte
greerd met de door de commissie op
gestelde uitgangspunten als bouwste
nen voor het verkiezingsprogramma 
aan te bieden aan de programmacom
missie, die in eerste aanleg verant
woordelijk zal zijn voor het opstellen 
van het nieuwe programma. Het wor
den uiteindelijk 13 stellingen. Deze 
kunnen natuurlijk niet allemaal expli
ciet besproken worden op de themadag 
Welzijn, waar cultuur maar één van de 
vijf deelgebieden is. Ten behoeve van 
de discussie wordt het volgende onder
werp geformuleerd. 
"De overheid dient zich, naar de me
ning van de VVD, inhoudelijk terug
houdend op te stellen ten aanzien van 
Kunst. Zij dient slechts de beleidsvoor
waarden te scheppen waarop/waarbin
nen een gedifferentieerd kunstleven 
zich kan ontwikkelen ten behoeve van 
de bevolking. Essentieel is daarbij dat, 
middels onderwijs en media, de cultu
rele bewustwording wordt bevorderd 
van jong tot oud". 
Tot zover de carrière gevolgd hebbend, 

mag gebleken zijn, dat tot op heden de 
carrière niet zonder problemen is vcr
lopen en dat ook de vraag of deze car
rière met succes zal worden bekroond 
niet zonder meer in positieve zin kan 
worden beantwoord. 

Conclusies 

Het artikel is geworden een verhaal uit 
de praktijk en uiteindelijk gaat het om 
de praktijk. Wij kunnen zekere conclu
sies trekken, zoals: 

Het DB van de VVD (HB?) vormt 
een praktisch onneembare vesting. 
(Ivoren Toren?) 
Persoonlijke inzet op basis van inte
resse en ervaring zijn onmisbaar 
voor het ontwikkelen van beleid. 
En tenslotte: zoals zo vaak in de ge
schiedenis is voorgekomen, spelen 
toeval en samenloop van omstan
digheden een beslissende rol. 

Verwachtingen 

Mogen er aan het eind van dit artikel 
ook verwachtingen uitgesproken wor
den voor de toekomst? Ik denk van 
wel. Het is mijn verwachting, dat uit
eindelijk wel meer duidelijkheid zal 
komen over wat onder een liberaal 
kunstbeleid moet worden verstaan. Wij 
moeten daarbij echter de realiteit niet 
uit het oog verliezen en niet verwach
ten dat er een soort wenken en voor
schriften opgesteld kan worden, waarin 
voor elke situatie het bijpassende ant
woord kan worden opgezocht. Het is 
mijns inziens ondenkbaar, dat liberalen 
onder alle omstandigheden op eenzelf
de situatie identiek zullen reageren. 
Met het volgende voorbeeld wil ik dat 
graag verduidelijken en daarmee met 
een open vraag besluiten. 
"Iemand wordt hoog geprezen omdat 
hij een schitterend kunstwerk heeft 
vervaardigd. Een mes waarvan het heft 
prachtig is bewerkt en met juwelen is 
ingelegd. Het lemmet is vlijmscherp 
geslepen. 
Is het liberaal om te stellen, dat voor 
het prijzen van de maker het volstrekt 
irrelevant is of hij met dat mes een ap
pel schilt, dan wel iemand de strot af
snijdt?" 

Voetnoten 
(I) Sedert 1981 ook lid van de partijcommis
sie cultuur. 
(2) "Kunstzinnig subsidiëren", geschrift no. 
23 van de Prof. Mr. B. M .Teldersstichting 
(1974). 
(3) Vrijheid en Democratie, juni 1983, nr. 
1287. 
(4) Provincie en Gemeente, 34e jaargang nr. 
3/4 liberaal kunstbeleid. 
(5) VVD Ie kamerlid van de culturele com
missie. 
(6) Directeur Bureau van de Prof. Mr. 
B. M .Teldersstichting. 
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Cultuur, Kunst en Liberalisme 
Een beschouwing over trends en problemen 

CHR. L. BALJÉ 

"De heilige huisjes van de verzor
gingsstaat, vanaf de Beeldende Kunste
naars Regeling tot en met de nieuwe 
wetenschap van de andragogie, worden 
met één pennestreek in de hoek gezet". 
(J.A.A. van Doorn) 

Achtergrond 

Aan Thorbecke wordt de legitimatie 
ontleend, dat de overheid zich niet 
moet bemoeien met wetenschap en 
kunst. De werkelijke uitspraak van 
Thorbecke stond binnen een bepaalde 
context en wordt veelal verkeerd weer
gegeven. De aanleiding vormde de kri
tiek van het liberale kamerlid De 
Braauw op een passage in de troonrede 
van Willem lil in 1862. Hij constateer
de dat in een Nederlandse bijdrage aan 
de internationale tentoonstelling van 
nijverheid en kunst, een te zwaar ac
cent was gelegd op de kwaliteit van de 
industrie met voorbijgaan aan weten
schap en kunst. Thorbecke repliceerde 
daarop: 
"Dat. .. van wetenschap, van letteren, 
geene sprake was in de troonrede, is 
dat eene leemte in het oog van den 
geagten spreker? ... Ik zal niet zeggen 
dat ik er geen belang in stel: een groot 
deel van mijn leven was daaraan ge
wijd. Maar het is geene zaak van rege
ring. De Regering is geen oordeelaar 
van wetenschap en kunst"(!). 

Het doel van Thorbeceke was kunst en 
wetenschap te vrijwaren van politieke 
en waarde-oordelen van de zijde van de 
overheid. Maar de uitleg dat de over
heid zich niet zou moeten bemoeien 
met kunst en cultuur, is in de praktijk 

tot na de Tweede Wereldoorlog binnen 
en buiten liberale kring een hardnekkig 
misverstand gebleven(2). Een bijko
mende opmerkelijke vaststelling uit de 
oorsprong van het vaak verbasterde 
standpunt van Thorbecke is, dat libera
len kennelijk al "van meet af aan" over 
de rol van de overheid inzake kunst en 
wetenschap van oordeel konden vcr
schillen. 
Nu is het bovendien ook niet zo, dat li
beralen zich gehouden hebben aan de 
beperkte maatschappelijke taakstelling 
van de rijksoverheid, zoals Thorbecke 
deze zag. Terecht is opgemerkt, dat het 
de liberalen zelf en als eersten zijn ge
weest. die aan het eind van de 19e 
eeuw de staat een grotere invloed en 
bemoeienis hebben gegeven dan die 
van "nachtwaker"(3). De medewer
king van liberalen in de 20ste eeuw aan 
overheidsingrijpen in de samenleving. 
de totstandbrenging van een uitgebreid 
stelsel van sociale wetgeving, is derhal
ve in zekere zin traditioneel bepaald. 
Even onmiskenbaar is, dat liberalen 
daarmee spanningen in eigen gelederen 
en beleid hebben ingevoerd. De hoge 
vlucht die de interventie-staat vanaf de 
jaren zestig heeft genomen, heeft ook 
een ingrijpen van de overheid, ja zelfs 
de verwachting van overheidsingrijpen. 
binnen cultuur- en kunstuitingen met 
zich meegebracht. Het hield tegelijk 
een politisering van kunst en cultuur 
in. Het gevaar was niet denkbeelding, 
dat de kunstenaar en zijn produkt de 
dienstknecht zouden worden van een 
veel gepolariseerde politieke, maat
schappelijke en ideologische keuze(4). 
Een beschouwings- en gebruikswijze 
van kunst, die liberalen inmiddels we
zensvreemd was geworden. (Inmid
dels, omdat aan het eind van de l8e 
eeuw en in het begin van de 19e eeuw 
liberale stromingen in hun politieke 
strijd niet wars waren van ondersteu
ningen door kunstuitingen). 

Sociale verzorgingsstaat, kunst en 
cultuur 

De ontwikkeling van de sociale verzor
gingsstaat heeft de kunstproduktie en -
consumptie evenals de liberale benade
ring ook nog op andere manieren on
der druk gezet. De sociale verzor
gingsstaat heeft in toenemende mate de 
sociaal-economische aspecten, en met 
name het verdelingsvraagstuk van de 

welvaart, in het middelpunt van de be
langstelling geplaatst. Een verschui
ving die mede ten koste is gegaan van 
aandacht voor cultuur. Wellicht ver
klaart dat ook. dat kunst en cultuur zijn 
losgemaakt van educatie in brede zin 
(waaronder onderwijs en wetenschap
pen) en hen tot sluitpost heeft gemaakt 
van recreatie, maatschappelijk werk en 
"welzijn". Verwacht mag worden, dat 
liberalen om meerdere redenen kunst 
en cultuur bij voorkeur in het perspec
tief van educatie, van menselijke vor
ming, beschouwen(5). 
In institutionele zin concentreert de po
litieke strijd zich binnen de verzor
gingsstaat rond de indicatoren en para
meters van de mogelijke verdeling van 
de welvaart, hetgeen een dankbare voe
dingsbodem is gebleken voor het ont
staan van een uitdijend heelal aan 
belangen-, pressie- en actie-groepen(6). 
Dat laatste verschijnsel is ook om an
dere redenen niet voorbijgegaan aan de 
wereld van kunst en cultuur. Doch me
de door soms zeer begrijpelijke tegen
stellingen tussen de diverse takken van 
kunst, zijn lobby's vanuit het terrein 
van kunst en cultuur geen partij voor 
de belangenvertegenwoordiging uit het 
sociaal-economisch veld. Uiteraard 
hebben liberalen zich niet kunnen ont
trekken in aandacht en programmati
sche opstelling aan deze vergrote aan
dacht van kunst en cultuur. Die tendens 
is uiteraard verscherpt door de econo
mische recessie, omdat daarmee de 
herijking van de welvaartsverdeling, 
bezuiniging en besnoeiing van over
heidsbemoeienis voorop is komen te 
staan, waarbij het vaak op dezelfde wij
ze ontbreekt aan nuancering als in de 
periode toen de welvaart en bijbeho
rende regelzucht geen boven-begren
zing leken te kennen. Kortom, op het 
terrein van kunst en cultuur viel, en 
valt, misschien wel eer, maar geen 
stootkracht te behalen voor politieke 
machtsvorming. Vastgesteld is dat de 
VVD, in het bijzonder sedert 1959, een 
zekere voorrang aan machtsvorming 
heeft gegeven boven beginselvastheid -
en niet zonder succes - hetgeen een re
den temeer was om op de ingeslagen 
weg voort te gaan(7). 
Kunst en cultuur zijn nog op andere 
wijze onder druk komen te staan door 
de politieke ontwikkeling. Het betreft 
dan de wording van de massa-demo
cratie. Hieruit vloeide voort dat met de 



eisen van een groter deel van de bevol
king rekening gehouden moest wor
den. Die eisen waren, en zijn, gericht 
op de verhoging van materiële wel
vaart; kunst was en is geen "politiek is
sue"(8). De massa-democratie bena
drukte tevens het belang van partij
organisatie en politiek programma, 
waarmee de speelruimte voor politieke 
vertegenwoordigers en hun eigen be
langstelling beperkt werd. Het zijn bin
dingen die in de vormgeving van de so
ciale verzorgingsstaat tot geluidverster
king voor de sociaal-economische pro
blematiek geleid hebben. 
Het is vlak na de Tweede Wereldoorlog 
wel even anders geprobeerd. Dat ge
schiedde door toedoen van de Minister 
van OKW in het kabinet Schermerhom 
(juni'45 -juli '46), prof.dr. G. van der 
Leeuw, die de opvatting koesterde dat 
kunst een zaak van het gehele volk was 
en dat ten dienste van het welzijn van 
dat volk door de overheid een actieve 
cultuurpolitiek gevoerd moest worden. 
Actie diende gevoerd te worden in een 
drietal richtingen: a. integratie van de 
kunstzinnige vorming in het onderwijs; 
b. herziening van het subsidiestelsel; c. 
toegang van allen tot de kunsten. Tege
lijk trachtte Van der Leeuw het ver
band tussen overheid en kunst te ver
sterken, mede door de benoeming van 
regeringsadviseurs. 

Het enthousisasme over deze aanpak 
was bepaald niet algemeen, omdat de 
weg naar een dirigistisch overheidsbe
leid leek te worden ingeslagen(9). Gie
len, opvolger van Van der Leeuw, koos 
derhalve voor een "begrensde" over
heidstaak, een opvatting die daarna 
ook om politiek-ideologische redenen 
grosso modo gehandhaafd is(9). Deze 
meer bescheiden opstelling van de 
overheid paste zeker ook beter bij de li
berale staatsopvatting en maatschappe
lijk temperament, hoewel ook de libe
ralen de voor de Tweede Wereldoorlog 
heersende "neutrale onverschilligheid" 
van de overheid tegenover de kunst niet 
hebben willen doen herleven. Binnen 
de VVD zijn de drie terreinen voor 
overheidsingrijpen, die door Van der 
Leeuw onderscheiden werden, onder
werp van belangstelling, discussie 
maar ook van ondersteuning gebleven. 
Voor zover liberalen een optimistisch 
mensbeeld hadden (en hebben) in de 
zin dat de mens te perfectioneren zou 
zijn, kon daarbinnen een taakstelling 
van de overheid ook op het gebied van 
kunst en cultuur heel wel passen(ll). 
Tevens zou aan een dergelijke vorming 
een bepaalde mate van nationale veer
kracht en prestige ontleend kunnen 
worden - een gedachte die uit de trau
matische ervaring van de afgelopen 
wereldoorlog bepaald begrijpelijk 

was(l2). Impliciet hield dat aandacht 
voor de amateuristische kunstbeoefe
ning en folklore in, evenals het gevaar, 
dat de liberale vormingsgedachte van 
de mens "besmet" zou woren met 
enerzijds een enigszins dirigistische, 
socialistische praktijk of anderzijds 
een bevoogdende, meer conservatieve 
houding. 
Intussen mag niet vergeten worden, dat 
het beeld van de kunstenaar mede door 
toedoen van de Tweede Wereldoorlog 
veranderd was. Daarvóór overheerste 
het beeld van onverantwoordelijke bo
hémien of het zelfgekozen isolement 
van de wereldvreemde, (te) sensitieve 
volgeling van Saturnus(l3). Per defini
tie leek een organisatie van dergelijke 
"anarchistische" elementen uitgeslo
ten. Enige vorm van "kunstenaarsver
zet" in de Tweede Wereldoorlog, even
als de daarna (deels van het Duitse 
voorbeeld afgeleide) gevolgde organi
saties, gaven aan de beoefenaren van de 
kunsten het aanzien van een groter ver
antwoordelijkeheidsgevoel(l4). Voor
zover dat voedsel gaf aan - voorname
lijk declaratoire, want op "manifesten" 
en dergelijke stoelende - maatschappij
revolutionaire beschouwingen, daalde 
waardering, ook in liberale kring, weer 
spoedig(l5). Toch bleef de opvatting 
overheersen, dat kunstenaars wel dege
lijk een integraal bestanddeel met eigen 
verantwoordelijkheden en belangen 
vormden en zelfs enig "recht op" 
maatschappelijke waardering door 
middel van overheidsondersteuning 
konden doen gelden. 
Die overheidsondersteuning voor kunst 
en cultuur heeft het in de concurren
tieslag met andere zaken en sectoren 
waar overheidsfinanciering tengevolge 
van de uitgebreide overheidsbemoeie
nis geboden was, veelal moeten afleg
gen. (Spotprentjes uit het eind van de 
19e eeuw geven die teneur al aan). Te
meer, natuurlijk omdat, zoals gezegd, 
de politieke aandacht beperkt is, "het 
veld" intern vaak diepgaand verdeeld 
was, en is, hetgeen deze sectoren extra 
kwetsbaar maakt voor besnoeiingen en 
bezuinigingen. Deze situatie plaatst li
beralen voor een dilemma, omdat zij 
enerzijds uit traditie en ideologisch 
oogpunt grote waarde hechten aan cul
tuur en kunsten, evenals de spreiding 
daarvan, maar anderzijds "van nature" 
zuinig kijken naar overheidsfinancie
ring en -bemoeienis. 

Daar is bijgekomen, dat de inrichting 
van de sociale verzorgingsstaat wel tot 
ingrijpende nivelleringen heeft geleid, 
zonder dat geconstateerd kan worden, 
dat kunst en cultuur zijn doorgedron
gen tot brede lagen van de bevolking, 
zoals verhoopt(l6). Weliswaar hebben 
bepaalde kunstvormen hoge vlucht ge-

nomen en met name die welke aan de 
beleving van de vrije tijd werden ge
koppeld (TV, video, film, foto, enz.), 
maar niet de kunstprodukties die meer 
experimenteel of "élitair" geëtiketteerd 
zijn. Daarmee is het hoge woord eruit: 
vele vormen van kunstproduktie en -
consumptie zijn permanent "élitair" 
gebleken. Meer dan ooit lijken binnen 
kunst en cultuur, evenals de daarvoor 
ter beschikking staande middelen en 
instrumenten, de verhoudingen scheef 
getrokken. Liberalen hebben als uit
weg voor deze situatie en voor hun ei
gen dilemma, gewezen op de mogelijk
heid een tegemoetkoming voor kunst
consumptie te zoeken in de sfeer van de 
belastingtarieven. (Overigens zouden 
ook bepaalde kunstprodukties bij een 
dergelijke aanpak gebaat zijn)(l7). Het 
grotere begrip dat de laatste tijd aan het 
groeien is voor verbetering van de 
kunstmarkt, waarvan vooral de beel
dende kunsten profijt kunnen hebben, 
in de vorm van het bijeenbrengen van 
aanbod en vraag door gerichte organi
satie, bemiddeling, sponsoring en pre
miëring, wordt in het algemeen door li
beralen toegejuicht. Het strookt met 
hun opvattingen, dat de maatschappij 
zich niet langdurig kan losmaken van 
marktconforme maatregelen en met 
haar ervaringsgegeven dat bekostiging 
van kunst en cultuur in overwegende 
mate uit private bron is blijven komen. 

Terzijde zij opgemerkt (omdat overbe
lichting uit recente gebeurtenissen voor 
de hand ligt), dat dit "gelijk van de 
markt" liberalen extra huiverig heeft 
gemaakt voor subsidie-praktijken, toe
kenning van staatsprijzen, de daarbij 
"onmisbare" jurering en advisering, 
evenals het probleem van de voorrang 
voor subjectieve normen en waarden of 
van objectieve criteria(l8). Afgezien 
van de opvatting, dat door zulke in
mengingen de kans op ontoelaatbare 
grensoverschrijding in overheidsbe
moeienis wel erg groot wordt, stuit li
beralen de overmatige pretentie van het 
collectief al dra tegen de borst(l9). 
Hoewel liberalen dus zeker wèl bereid 
zijn, ook met overheidsmiddelen, 
kunst en cultuur zinnig te subsidiëren 
en te stimuleren, zien zij naar theorie 
en praktijk voor de overheid in het al
gemeen - behalve op het stuk van de 
educatie - een bescheiden rol wegge
legd(20). Het gevolg is, dat liberalen in 
de politieke besluit- en beleidsvorming 
niet doctrinair zullen oordelen, waarbij 
onderling aanzienlijke verschillen zul
len kunnen optreden bij acute proble
men ten aanzien van grensgevallen. 
Een gedeelde ondergrens wordt waar
schijnlijk bereikt, indien de "vrijheid 
tot meningsuiting" in het gedrang zou 
komen. 

67 



68 

Die onderlinge verschillen aan waarde
ring en in optreden worden nog door 
twee verschijnselen in de hand ge
werkt, tengevolge van recente partij
ontwikkelingen. Ten eerste is de VVD 
erin geslaagd een in aanhang zeer ruim 
geschakeerde volkspartij te worden, 
waardoor de kans op onderlinge tegen
stelling toeneeemt(21) en ten tweede -
wellicht in samenhang met de groei tot 
volkspartij - lijkt de VVD de laatste ja
ren zijn vroegere interesse in kunst en 
cultuur verloren te hebben, indien al
thans publicaties in partij-organen en 
de frequentie van congressen en andere 
bijeenkomsten in partij-verband als 
maatstaf genomen mogen worden(22). 
Het zou echter kunnen zijn, dat in libe
rale kring de voorkeur wordt gegeven 
aan zogenaamd "pragmatisch" hande
len, wegens de meerdere dilemma's die 
het formuleren van een liberale kunst
en cultuurpolitiek bemoeilijken. 

Cultuur, kunst en techniek 

Enkele van die dilemma's wil ik nog 
aanstippen. In de eerste plaats is er de 
scheiding tussen enerzijds cultuur en 
anderzijds techniek en wetenschap, in 
het bijzonder de technologie(22). Libe
ralisme is geworteld in een periode, en 
een politieke alsook culturele worste
ling, die grote verwachtingen inclusief 
een optimistische mens- en maatschap
pijbeschouwing ontleende aan een rati
onele interpretatie van de menselijke 
omgeving. Kenbaarheid (vooral in na
tuurwetenschappelijke zin) leek tot 
maakbaarheid (techniek en onderne
men) en vooruitgang te leiden, indien 
aan autonome veranderingsprocessen 
maar de vrije hand zou worden gela
ten, temeer daar die vrije hand tegelijk 
correctie van eventuele excessen en de 
beste allocatie van produktiemiddelen, 
kennis en produkten zou garanderen. 
De ontstane (post)industriële en tech
nologische samenleving heeft, naast 
een grote humanisering van arbeid en 
welvaartsspreiding door (de "onmen
selijke" omgang met) zijn produkten, 
ook leed en vrees, o.a. voor "techno
cratie", veroorzaakt. Na en door de 
grote menselijke catastrofes van de 
20ste eeuw hebben zich kunst en cul
tuur veelal tolk gemaakt van vrees, ver
driet en een pessimistische visie op de 
mens in relatie tot zijn omgeving. 
Daarmee lijkt een polarisatie ontstaan 
tussen cultuur en techniek, waarbij 
kunstuitingen - hoezeer en in welke 
vorm dan ook deze gebruik maakten 
van die nieuwe technieken, produkten 
en mogelijken - tot wapens in de strijd 
zijn geworden, en tevens dragers zijn 
geworden van afsplitsingen in tegen- en 
subculturen. Het inhérente cultuurpes-

simisme van vele moderne kunstuitin
gen staat qua teneur haaks op de aard 
en traditie van het liberalsime, hetgeen 
het er voor liberalen niet makkelijker 
op maakt waardering voor die kunst op 
te brengen en identificatie op te roe
pen, laat staan overheidssteun langs de 
weg van inkomensoverdrachten te 
rechtvaardigen. Dat geldt in versterkte 
mate, indien dat cultuur-pessimisme 
overgoten wordt met links-doctrinaire 
en anti-industriële filippica's en leidt 
tot een bepaald niet als kunstzinnig er
varen "pamfletten-kunst". Een en an
der wordt nog toegespitst waar libera
len de uitweg uit de sociaal-economi
sche stagnatie zoeken in een versnel
ling van de invoering van nieuwe tech
nologische vindingen en toepassingen, 
naast terugtred van de overheid in het 
algemeen. Het zou dan ook een waar
dige opgave van liberalen kunnen zijn 
om de - kunstmatige? - kloof tussen 
cultuur en techniek te dichten en dit di
lemma op te heffen(24). 
Voor zulk een liberale inspanning zijn 
nog meerdere aanleidingen aan te ge
ven. Gepaard gaande aan de toepassing 
en ontwikkeling van nieuwe technie
ken, wordt een verdergaande individu
alisering en privatisering geconstateerd 
met een binding aan eigen huis, erf en 
wijk, enerzijds afgeschermd en ander
zijds het eigen zend- en ontvangstcen
trum in een wijds communicatie-net
werk. Die ontwikkeling versterkt de 
tendens, wens en mogelijkheid elke 
dienstverlening bij de hand te hebben 
door de - veelal onbegrepen - druk op 
de knop of de voorziening- uit-de
muur: van kroket tot kunst. Tegelijker
tijd zal die tendens het draagvlak voor 
grote, separate voorzieningen voor 
kunst en cultuur nog verder onder druk 
zetten. 
Daar waar liberalen zich goed kunnen 
vinden in een voorwaardenscheppende 
taak voor de overheid en eveneens on
derkennen dat het draagvlak, tengevol
ge van het afnemen van een omvangrijk 
en koopkrachtig publiek, aan grote cul
turele voorzieningen ontvalt, is boven
genoemde liberale inspanning even
eens wenselijk en noodzakelijk terwille 
van een integratie van cultuur en tech
niek en vermindering van de barrière 
tussen "werkplaats en schouwburg". 

Het toenemend vermogen kunstuitin
gen en kunstproduktie-middelen ook 
met behulp van nieuwe technieken bin
nen het onmiddelijke bereik van eenie
der te brengen, zou er ook toe kunnen 
leiden dat directe kunstbeoefening, zij 
het waarschijnlijk meer in de vorm van 
kunsthobbyisme, beter onder de aan
dacht gebracht kan worden. Daaruit 
kunnen nieuwe diensten ontstaan in de 
sfeer van begeleiding, service, bemid-

deling en "wederkerend onderwijs". 
Mogelijkheden, waarvan ik mij voor
stel, dat zij goed zouden kunnen passen 
in een herijking van een liberale cul
tuurpolitiek. In dat verband valt mis
schien ook een oplossing te vinden 
voor de demografische factor: minder 
jeugd, meer vergrijzing, met als gevolg 
minder koopkracht, minder mobiliteit 
en meer hang naar "conservatieve" 
kunstbelevingen. 

Markt, kunst en cultuur 

Alle ontwikkelingen lijken te duiden 
op het belang van een kunstmakelaar
schap met een uitgebreid taken- en 
dienstenpakket (25). Dat geldt temeer 
nu kunstenaars in vele gevallen het am
bachtelijk aspect in hun werk bena
drukken, geïllustreerd in de bekende 
uitspraak, dat men liever áchter zijn 
ezel ging zitten, dan er zelf één te zijn. 
Dat vergt eveneens een marktgerichte 
benadering. Heroriëntatie op de markt, 
begrip voor vraag en aanbod, goede 
bemiddeling kan voorkómen dat kunst
productie en -consumptie verkomme
ren onder de ontvoogding van een 
hardvochtiger "vadertje staat" en er te
vens toe leiden dat nieuwe kansen aan
gegrepen worden. Bovendien ontstaat 
het uitzicht op enige ruimte in de be
schikbare middelen die gebruikt kan 
worden voor bijzondere produkties en 
bevordering van "experimentele 
kunst". 
In het killere klimaat als gevolg van de 
ontvlechting van nationale staat en 
maatschappij dient "internationalisa
tie" van kunst en cultuur evenzeer be
vorderd te worden. Afgezien van de in
spiratie die aan de wereldwijde inter
penetratie van cultuuruitingen ontleend 
kan worden, biedt internationale mar
keting van kunstproducties ook nieuwe 
mogelijkheden en kan een internatio
nale taakstelling evenzeer een verbre
ding van het draagvlak betekenen, 
naast een doelmatig gebruik van be
schikbare middelen. Samenwerking en 
stimulering vanuit Europees verband 
liggen dan voor de hand, bijvoorbeeld 
in het kader van de Europese Culturele 
Stichting en een cultuurbeleid binnen 
de EG (26). 

Het pluriforme liberalisme 

Aan het eind van deze niet als volledig 
bedoelde beschouwing gekomen over 
de relatie tussen cultuur, kunst en libe
ralisme, dient nog een mogelijk mis
verstand opgeruimd te worden. In te
genstelling tot andere ideologieën, 
draagt het liberalisme geen absoluut 
einddoel in zich. Het liberalisme stelt 
niet dat, indien aan liberale voorwaar-



den en aan een liberale maatschappij
beschouwing voldaan worden, het pa
radijs op aarde verwezenlijkt zal wor
den(27). Daarvoor wordt in het liberale 
denken en zijn te zeer beseft dat de 
werkelijkheid steeds anders zal zijn. 
Het liberalisme is een middel, geen 
doel in zich. Bovendien kent het libera
lisme in zijn inmiddels eerbiedwaardig 
bestaan, een diversiteit in afkomst en 
accentueringen die tot min of meer ei
gen stromingen in het liberalisme heb
ben geleid. Zo zullen bijvoorbeeld 
sociaal-liberalen, nationaal-liberalen 
of economisch-liberalen verschillende 
waarden en normen in cultuurpolitiek 
en kunstbeleid benadrukken. Die ac
centverschillen maken de formulering 
én beoordeling van de liberale benade
ring van kunst en cultuur er niet een
voudiger op. Dat neemt niet weg, dat 
een liberale inspanning voor een herij
king van een kunst- en cultuurpolitiek 
op nationaal niveau hard nodig is. Op 
lokaal niveau, bijvoorbeeld in de "No
ta Siau", is daar al een goede aanzet toe 
gegeven(28). 
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Facilitair bedrijf NOS verzelfstandigd 
tot luchtkasteel? 

Mr. R.M.J.M. BOS 

Inleiding 

Op 14 februari 1985 presenteerde het 
kabinet een voorstel voor een nieuwe 
Mediawet. Als redenen hiervoor denke 
men aan de opkomst van nieuwe distri
butietechnieken, zoals abonnee-, ka
belkrant, satelliet-TV etc. Daarnaast 
spelen maatschappelijke ontwikkelin
gen als ontkerstening en toegenomen 
vrije tijd een rol. 
Als meest omstreden punten uit het 
wetsvoorstel komen naar voren: 
- Het "gatenkaasachtige" karakter van 

het wetsvoorstel. Op nagenoeg ieder 
terrein (programma's, financiering, 
abonnee-TV etc.) krijgt de minister 
de bevoegdheid de zaak nader bij 
amvb te regelen. Hiermee kan af
breuk worden gedaan aan de rechts
zekerheid en de doorzichtigheid van 
regelgeving. 

- De verruiming van de ministeriële 
bevoegdheid voor wat betreft de be
noeming van leden van de Media
raad, het Commissariaat voor de 
Media en van het NOS-bestuur. 
Het steunfonds voor de pers wordt 
uit omroepmiddelen gefinancierd, 
terwijl de pers op reclamegebied op
treedt als consument van radio en te
levisie die aan programma- noch re
clamevoorschriften gebonden is. 

- Het strikte onderscheid tussen de pu
blieke, uit omroepmiddelen betaal
de, op levensbeschouwelijke grond
slag georganiseerde omroeporgani
saties en het commerciële uitzendge
beu ren. 

De hele discussie over zeggenschap, fi
nanciering en marktsegmentering lijkt 

zich op het moment toe te spitsen op 
wat genoemd wordt "operatie ver
zelfstandiging Facilitair Bedrijf'. Dit 
laatste wordt als treffend voorbeeld van 
de Nederlandse omroepproblematiek 
aan een nader onderzoek onderwor
pen. 

HET FACILITAIR BEDRIJF 

A. De huidige situatie 

Pogingen direct na de Tweede Wereld
oorlog om tot één nationale radio
omroep te komen, strandden op verzet 
van de omroeporganisaties. Deze 
mochten gescheiden van elkaar blijven 
bestaan, onder voorwaarde van een 
verregaande samenwerking op tech
nisch gebied in de Nederlandse Radio 
Unie (NRU). De NRU, een gecentrali
seerd geheel van aan de omroeporgani
saties toebehorende produktiefacilitei
ten, diende te zorgen voor een evenre
dige verdeling hiervan over de zendge
machtigden, zulks rekening houdend 
met hun onderscheideolijke wensen. 
Financiering geschiedde uit de door de 
overheid geheven luistergelden (vgl. de 
huidige Omroepbijdragen). 
In 1951 werd de Nederlandse Televi
siestichting (NTS) opgericht die, ge
scheiden van de NRU, globaal gespro
ken op dezelfde wijze opereerde. De 
opgang van - en de daarmee gepaard 
gaande - belangstelling voor het medi
um televisie was de voornaamste reden 
voor de invoering van de Omroepwet 
1967. NRU en NTS gingen op in de 
Nederlandse Omroepstichting (NOS), 
waarvan de taken op technisch gebied 
waren: 
- het oprichten, instandhouden, behe

ren en regelen van het gebruik van 
radio- en televisiestudio's (art.39, lid 
2, sub b, Omroepwet), en 
het inrichten, instandhouden, behe
ren en regelen van het gebruik van 
organen, diensten en hulpmiddelen 
die nodig zijn voor een goede ver
zorging van de programma's ten be
hoeve van de instellingen die zend
tijd hebben verkregen (art. 39, lid 2, 
sub f, Omroepwet). 

Deze produktie-ondersteunende poot 
ten behoeve van de omroeporganisaties 
heet het Facilitair Bedrijf (hierna: FB). 
Had de technische samenwerking tot 
dan, hoewel tot stand gekomen onder 
druk van overheidwege, een principieel 
consensueel, vrijwillig, karakter, nu 

werd zij een wettelijke verplichting 
(neergelegd in art. 25 Omroepwet). 
Hierdoor is de huidige, wettelijke situ
atie dat het FB, gefinancierd uit door 
de overheid geheven kijk- en luistergel
den (de tweede en laatste voorloper van 
de huidige Omroepbijdrage) haar pro
dukt uitsluitend aan de zendgemachtig
den, georganiseerd in de NOS, levert 
en zendgemachtigen de door hen nodig 
geachte faciliteiten uitsluitend van het 
FB betrekken. Zulks op grond van de 
volgende verdeelsleutel. Naar rato van 
de zendtijd waarover een zendgemach
tigde beschikt, reserveert de minister 
van WVC jaarlijks een bepaald bedrag 
uit de pot Omroepbijdragen, hetwelk 
de limiet vormt tot waar een zendge
machtigde beslag kan leggen op het 
FB. Dit geldt vloeit dan rechtstreeks 
van WVC naar het FB. Zodoende le
vert het FB als het ware om niet aan de 
zendgemachtigden. Weet een zendge
machtigde het haar toegewezen krediet 
niet op te souperen, dan vloeit het 
restant naar de Algemene Omroepre
serve. Met deze constructie doet het 
"stuwmeer':verschijnsel zijn intrede in 
omroepland. Wat ruw gesteld komt het 
hierop neer, dat een zendgemachtigde 
die nog vèr onder zijn plafond zit ter
wijl het jaar bijna om is, eerder de nei
ging heeft "ins blaue hinein" te in
vesteren dan de desbetreffende som 
naar de Algemene Reserve te zien 
vloeien. Op de gevolgen hiervan voor 
het FB zelf kom ik later terug, eerst iets 
over de zeggenschap over het FB. 
Als onderdeel van de NOS valt het FB 
onder de hoofdregels zoals deze in de 
Omroepwet zijn neergelegd. De direc
tie van het FB is verantwoording schul
dig aan de Raad van Beheer, het dage
lijks bestuur van de NOS, die op haar 
beurt weer verantwoording schuldig is 
aan het NOS-Stichtingsbestuur. De 
voorzitter van het Stichtingsbestuur, 
door de Kroon benoemd, is tevens 
voorzitter van de Raad van Beheer. Van 
het totaal aantal leden minus de voor
zitter van beide NOS-organen, wordt 
de helft door de omroepen benoemd, 
een kwart door de minister (van WVC) 
en een kwart door representatieve orga
nisaties op cultureel en maatschappe
lijk terrein, na overleg met de minister. 

Twee redenen liggen ten grondslag aan 
de hierboven omschreven regeling be
treffende het FB. Op de eerste plaats is 
daar het streven naar een optimaal ge-



bruik van de gemeenschappelijke tech
nische middelen door alle zendge
machtigden. Op de tweede plaats het
geen de Memorie van Toelichting ver
woordt als de samenwerkingsgedachte. 
Dit laatste moet men zien tegen de ach
tergrond van het tijdvak waarin de hui
dige wet tot stand kwam. De jaren vijf
tig en zestig vormden een hoogtepunt 
in de geschiedenis van de corporatisti
sche samenwerkingensgedachte die 
met name hierop neerkomt, dat voor
tbrengers van eenzelfde produkt een 
kartel vormen dat door de overheid be
krachtigd wordt en waarvan de voor
waarden voor iedere aspirant-markt
partij als conditio sine qua non gelden 
voor de toetreding tot de markt (het 
PBO-mechanisme). Concreter gefor
muleerd: Wenst een kandidaat-zend
gemachtigde niet met de NOS samen te 
werken (iets wat botweg moet en wat 
men mitsdien zelf niet in de hand heeft) 
of verklaart een kandidaat-zend
gemachtigde zich niet bereid om facili
teiten alleen van het FB te betrekken, 
dan zal de kandidaat- zendgemachtigde 
altijd kandidaat blijven en nooit zend
gemachtigde worden. Dergelijke ver
plichtingen zijn immers "wettelijk". 
Het is met name deze op corporatisti
sche leest geschoeide bescherming van 
de "pluriformiteit van ons omroep
bestel". die Nederland in dit opzicht 
bepaald uniek doet zijn waar andere 
landen kiezen voor bijv. staatstelevisie 
(België, Italië), dan wel de vrije markt 
(USA). Op de gevolgen van deze fun
damentele keuze kom ik nog terug aan 
het einde van deze paragraaf. Eerst ga 
ik kijken hoe het functioneert. 

Het FB, beslagleggende op ongeveer 
320 miljoen gulden van de ± 850 mil
joen gulden totaal voor 1985 I, telt on
geveer 4000 werknemers. Naast de be
heerstaak (archief, fonotheek, koren, 
orkesten en uitzendproces (bijv. onder
titeling)), verzorgt het FB als meest 
omvattend onderdeel van haar activitei
ten de produktiefaciliteiten ten behoeve 
van de zendgemachtigden. Men denke 
hierbij aan decors, gebouwen, came
ra's etc.2 Gegeven de hierboven ver
melde exclusieve afnameverplichting, 
hebben de omroeporganisaties uiter
aard alle belang bij een zo optimaal 
mogelijk functioneren van het FB. Een 
optimaal functioneren dat niet alleen 
tot uiting dient de komen in de kwali
teit van het geleverde, maar ook in het 
te allen tijde beschikbaar zijn van pro
duktiefaciliteiten van velerlei aard. 
Zulks gegeven de heterogene vraag van 
de zijde van de omroeporganisaties, 
met name naar TV-faciliteiten (met de 
radio loopt het zo'n vaart niet bijv. door 
afwezigheid van de noodzaak van de-

cors; de technische vooruitgang heeft 
het radio-uitzendproces überhaupt tot 
een relatief gemakkelijk gebeuren ge
maakt). 
Behalve het probleem van de heteroge
ne vraag, afkomstig van zendgemach
tigden van verschillende omvang (vgl. 
bijv. de EO en de AVRO) speelt ook 
nog het probleem van pieksituaties, 
waarin de capaciteit van het FB om te
gemoet te komen aan de verlangens 
van de zendgemachtigden, ontbreekt. 
Deze pieksituaties hebben al een eerste 
bres geslagen in ons omroepsysteem, 
waarin alleen de door de overheid aan
gewezen partijen zouden mogen functio
neren. Men zie het NOS-bestuurs
besluit van 6 april 1982, waarin onder 
bepaalde door de minister te formule
ren voorwaarden, uitbesteding door de 
omroeporganisaties aan derden moge
lijk wordt gemaakt. 
Een derde gevaar voor ons samenwer
kingsstelsel vormt de uitdijing van het 
FB: 

I. Groei 
Hierboven is reeds gewezen op het 
stuwmeer-verschijnsel en het feit dat 
het FB faciliteiten om niet aan de om
roeporganisaties levert. Het laat zich 
raden dat het gevaar aanwezig is dat 
een omroeporganisatie "het niet zo 
nauw neemt" bij het bestellen van faci
liteiten. Dit leidt dan weer tot vergro
ting van de druk op het FB, met alle be
kende gevolgen van dien voor een niet 
op commerciële basis gevoerd bedrijf 
dat ook geen winstoogmerkt kent. Het 
bedrijf breidt zich uit, moet meer in
vesteringsbeslissingen nemen, meer 
produceren, meer mensen in dienst ne
men, meer personeelsbeleid voeren, de 
administratie wordt ingewikkelder, etc. 
etc. Kortom, het klassieke gevaar van 
vergroting die leidt tot verambtelijking 
en bureaucratie. Zo functioneert ten 
behoeve van het FB momenteel bijv. 
een algemeen secretariaat bemand 
door ± 200 personen, waarvan een 
aantal beleidsmedewerkers ten behoeve 
van wiens nota's de omroeporganisaties 
ook weer beleidsmedewerkers in dienst 
moeten nemen om antwoorden te for
muleren. Hier ziet men een simpel 
voorbeeld van hoe druk van de zijde 
van een omroeporganisatie op het FB 
wordt omgezet in druk op de omroe
porganisaties zelf. De financie
ringsstructuur is daar ook naar. 

2. Kostencalculatie 
Om te kunnen voldoen aan de wensen 
van de omroepen, dient het bedrijf een 
enorme verscheidenheid aan (vaak du
re) produktiemiddelen aan te schaffen, 
waarvan niemand weet hoe vaak zij ge
bruikt zullen gaan worden. Hierdoor 

wordt het uiterst problematisch een 
rendementsberekening te maken. Zo 
breekt men zich, met behulp van ac
countants, al jaren in omroepland het 
hoofd over een kostprijscalculatie voor 
de door het FB te leveren diensten. Ge
geven het in de volgende paragraaf te 
bespreken wetsvoortstel, waarin de 
omroepen zelf voor de geleverde facili
teiten gaan betalen, is het bepaald geen 
overbodige luxe om een kostprijs te 
kunnen bepalen en zodoende tegen be
drijfseconomisch verantwoorde tarie
ven te kunnen leveren. 

3. Overlegstructuur 
Met de wijze van financiering van het 
FB in het achterhoofd, kan men zich 
voorstellen dat op het punt van investe
ringsoverleg de praktijk afwijkt van het 
wettelijke regime. De, uiteraard zeer 
goed ingevoerde, directie van het FB 
neigt er soms toe veeleer met WVC, 
waar het geld vandaan komt, te over
leggen dan de weg via de Raad van Be
heer te kiezen. 

4. Interne voorzieningen 
Het bedrijf is erg ruim opgezet. Sala
rissen vergelijkbaar met het bedrijfsle
ven, rechtsposities vergelijkbaar met 
de ambtenarij, hoort men wel zeggen 
in omroepland. Een ondernemingsraad 
met daarvoor vrijgestelde mensen en 
een grote personeelsdienst zijn andere 
voorbeelden. Voegt men dit laatste toe 
aan de vanwege haar taak steeds ge
compliceerder en moeilijker contro
leerbaar wordende structuur van het 
FB, dan dringt zich de gedachte op dat 
het FB meer en meer los van de omroe
pen gaat functioneren. Hierin schuilt 
dan het tweede probleem voor het sa
menwerkingsstelsel. 
De door de samenwerkingendachte 
veronderstelde onderlinge coördinatie, 
het vooronderstelde onderlinge overleg 
tussen twee partners die met handen en 
voeten aan elkaar gebonden zijn, komt 
door de hierboven geschetste ontwik
kelingen in de knel door groei en ver
ambtelijking. Gaat de hiermee optre
dende rigiditeit zover dat men de ver
gelijking kan trekken met twee coalitie
partners die elkaar eigenlijk niet wen
sen en het zo druk hebben elkaar te be
loeren dat zij nauwelijks nog aan resul
taten toekomen? Het antwoord lijkt 
neen. Paradoxaal genoeg blijken de 
omroepen tevreden en zelfs trots te zijn 
op wat zij wel noemen "ons FB". Het 
FB is één der best geoutilleerde bedrij
ven in zijn soort in de wereld en de 
kwaliteit van haar diensten is in Europa 
wellicht ongeëvenaard. Maar de vraag 
is, tegen welke prijs en wie de prijs 
gaat betalen? Daar nu gaat de schoen 
wringen tegen de achtergrond van de in 
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het wetsvoorstel geformuleerde ge
dachte, de omroepen zelf te laten beta
len voor de diensten van het FB. Alge
meen gesteld: Aan wie valt de zeggen
schap ten deel: de omroepen, het FB, 
of .... de overheid? Uitgangspunt van 
het wetsvoorstel blijft ook voor wat het 
FB betreft de samenwerkingsgedachte. 
Laten wij nu eens gaan kijken in welke 
gedaante zij daar opduikt. 

B. Het FB in het wetsvoorstel 

In de Medianota 1983 en de Memorie 
van Toelichting (MvT) op het wets
voorstel, worden de volgende redenen 
voor verzelfstandiging van het FB aan
gevoerd. Samenwerking en, met name 
vanwege budgettaire overwegingen, 
een doelmatig beheer van technische 
faciliteiten. Daarnaast wil men voorko
men afbreuk te doen aan de positie van 
het FB bij het streven de audio-visuele 
industrie in Nederland een bredere ba
sis te geven. Deze doelstellingen kan 
men lezen tegen de achtergrond van de 
begrippen deregulering en privatise
ring of, in termen van de MvT: over
heid op afstand. 
Welnu, de verzelfstandiging zou op de 
volgende wijze plaats dienen te vinden: 
het FB wordt een structuur NV. 
Hoogste orgaan is de Raad van Com
missarissen, bestaande uit de voorzit
ter van de NOS die door de Kroon 
wordt benoemd, twee commissarissen, 
waaronder de president-commissaris 
die door de minister rechtstreeks wor
den benoemd en twee commissarissen 
die op niet bindende voordracht van de 
omroepen door de minister worden be
noemd.(art 84 I t/m5 wetsvoorstel). 
De directie van het FB wordt benoemd 
door de Raad van Commissarissen on
der goedkeuring van de minister (art. 
84 sub 6 wetsvoorstel). De aandelen 
van het FB, onoverdraagbaar, niet aan 
toonder en niet te bezwaren (art. 96 
sub 2 wetsvoorstel) worden onderge
bracht in een beheersstichting. Het be
stuur van de stichting wordt gevormd 
door de Raad van Commissarissen van 
het FB, aangevuld met twee door de 
minister te benoemen leden, waarvan 
één op niet bindende voordracht van de 
omroepen. 
Vergelijkt men dit voorstel met de hui
dige situatie, men zie de vorige para
graaf, dan ziet men dat de omn~epen 
en de representatieve organisaties op 
cultureel en maatschappelijk gebied 
hun bevoegdheden moeten laten aan de 
minister die deze exclusief gaat uitoefe
nen. Zodoende dringt zich de vraag 
op: verzelfstandiging FB, van wie? De 
MvT (blz. 29) houdt het op de over
heid, maar een dergelijk centralistisch 
benoemingsstelsellijkt daar toch haaks 

op te staan. Eerder lijkt mij, dat het FB 
van de NOS en zodoende van de om
roepen losgekoppeld wordt. 
Geldt het omgekeerde ook? En zijn 
daardoor omroepen en FB nu niet meer 
met handen en voeten aan elkaar ge
bonden? Het antwoord luidt ontken
nend en wel op grond van het volgen
de: De omroepen gaan zelf voor hun 
facilitaire behoeften betalen. Afhanke
lijk van hun grootte, krijgen zij jaar
lijks een bepaald bedrag uit de pot Om
roepbijdragen tot hun beschikking, 
waarmee zij hun facilitaire behoeften 
dienen te dekken; 75% van hun behoef
te op televisiegebied en 100% op radio
gebied dienen de omroepen bij het FB 
te besteden. Een FB dat, zoals wij in 
de vorige paragraaf hebben gezien, 
voorlopig nog geen kostprijs kan pre
senteren. De redenen die aan deze ex
clusieve afnameverplichting ten grond
slag ligt, is het feit dat het FB be
schermd dient te worden nu zij ook op 
de private markt gaat opereren en de 
continuïteit van de beschikbaarheid 
van faciliteiten gewaarborgd dient te 
zijn. 
Op het eerste gezicht, zo is men ge
neigd te stellen, wordt de band met het 
FB wat losser. In plaats van 100%, 
hoeven de omroepen nu nog slechts 
75% aan Tv-faciliteiten verplicht af te 
nemen. Bovendien, aldus de MvT op 
blz. 30, staat de regering een verder
gaande liberalisering voor ogen, afhan
kelijk van o.a. het marktaandeel van 
het FB op de private markt en de ont
wikkelingen in de audio- visuele be
drijfstak. Pas over minimaal 3 jaar zou
den deze ontwikkelingen aanleiding tot 
liberalisering kunnen gaan geven, ver
wacht de regering. Wat er moet gebeu
ren in geval van negatieve ontwikkelin
gen, geeft de MvT niet aan. Ik neem 
niet aan dat de hierboven geschetste 
operatie verzelfstandiging FB dan 
wordt teruggedraaid. 
Om inzicht te krijgen in de gevolgen 
van de verzelfstandiging voor de relatie 
omroepen-FB dienen de volgende pun
ten wat nader geanalyseerd te worden: 
I. Is er een markt voor het FB buiten de 

omroepen? 
2. Zo ja, kan het FB inderdaad als com

mercieel bedrijf opereren? 
3. Hoe wordt de verzelfstandiging gefi

nancierd? 
4. Hoe zit het met de concurrentievoor

waarden, zoals die gelden voor de 
afnemers van het FB, resp. de pu
blieke omroep en het bedrijfsleven? 

I. Is er een markt voor het FB buiten 
de omroepen? 

In het Nehem-rapport 3 wordt de 
markt voor audio-visuele produkties 

(excl. video-reprodukties- 40 à 50 mil
joen) gesteld op ± 279 miljoen. Het 
leeuwendeel, 200 miljoen, bestaat uit 
opdrachten van de NOS en de omroe
pen. Van deze 200 miljoen wordt zo'n 
15 à 25 miljoen als gevolg van piekbe
lasting uitbesteed aan anderen dan het 
FB. Houden wij dus over een bedrag 
van 175 à 185 miljoen aan verplichte af
name van het FB. Het restbedrag, on
geveer 100 miljoen, vormt niet de ove
rige inkomensten van het FB maar de 
private markt waarop het FB zal moe
ten concurreren. In de MvT wordt er
van uitgegaan dat deze markt zal groei
en vanwege de opkomst van nieuwe 
media en distributietechnieken (satel
liet-TV, abonnee-TV, kabel etc.). 
Niemand weet echter hoe die markt 
groeit en in welke mate een eventuele 
groei gunstige effecten zal vertonen 
voor het FB. Immers, het bedrijfsle
ven, exploitant van nieuwe distributie
technieken, moet nog maar de markt 
zien te veroveren waar de publieke om
roep een beschermde positie inneemt. 
Daarnaast woedt er op de private markt 
een steeds intensievere concurren
tiestrijd tussen aanbieders van substi
tueerbare produkten. Zo is het bijv. 
nog maar de vraag of de consument 
f 35,-- per maand neer wil tellen voor 
abonnee-TV, waar tegenwoordig velen 
zelf dan wel via vrienden de beschik
king over een video-apparaat hebben. 
Ikzelf en met mij velen, geven voorals
nog de voorkeur aan het NRC of de Te
legraaf boven televisiekrant. Overi
gens, voor wat betreft de zeer onzekere 
toekomst van de abonnee-TV zie men 
blz. 6 van het Nehem-rapport. 
Het zal mij benieuwen welke (soort) 
aanbieder er inderdaad in slaagt een 
dusdanig comfortabele marktpositie te 
veroveren, dat hij inderdaad een goede, 
vaste klant van het FB zal worden. 
Daarnaast speelt de internationalise
ring van het audio-visuele produkt op 
een markt, die goeddeels in handen is 
van grote internationale (Amerikaanse) 
produktiemaatschappijen. 

Opgang van het medium satelliet-TV 
hoeft niet persé gepaard te gaan met 
uitbreiding van de orderportefeuille 
van het FB. Dit, terwijl aan de zijde 
van de publieke omroep een orderpla
fond is ingesteld door de voorgestelde 
verandering in financiering. 
Kortom, het staat nog lang niet vast in 
hoeverre de opkomst, of beter gezegd 
de pogingen van allerlei nieuwe aan
bieders tot omzetverhoging van het FB 
zullen leiden. Uit de MvT spreekt in 
ieder geval een optimistische kijk, ge
geven het hierboven geschetste liberali
seringsscenario voor over 3 jaar. Nog
maals, hoe het moet als de private 
markt niet of slechts marginaal groeit, 



weet niemand. Waarschijnlijk veran
dert er dan in vergelijking met de hui
dige situatie de facto helemaal niets. 
Politiek gezien is er echter gederegu
leerd en verzelfstandigd. 

2. Kan het FB als commercieel bedrijf 
opereren? 

Onder verwijzing naar wat in de vorige 
paragraaf over de groei en het functio
neren van het FB geschreven is, kan ik 
hier kort zijn. Het FB levert goede 
kwaliteit tegen, naar het zich laat aan
zien, hoge kosten. Voor wat betreft de 
faciliteiten van het alledaagse type zal 
zij, in een prijsconcurrentie met bin
nen- en buitenlandse aanbieders gewik
keld, de boot missen. Voor wat betreft 
haar meer geavanceerde diensten, zal 
er waarschijnlijk wel een beroep op 
haar gedaan worden. Het hangt ook 
hier echter van de marktgroei af in 
hoeverre dat veelvuldig het geval zal 
zijn. Daarnaast lijkt een kostendruk
kende reorganisatie van het FB nood
zakelijk. In hoeverre dat mogelijk is, 
en dan zonder de kwaliteit van haar 
produkt aan te tasten. lijkt onzeker. 

3. Financiering 

Uitgangspunt bij verzelfstandiging is 
budgettaire neutraliteit. Hoe wordt dit 
gerealiseerd? Nu de omroepen hun fa
ciliteiten om baat van het FB gaan be
trekken, is BTW-afdracht verschul
digd. Geschat wordt dat hiermee in de 
3-jarige overgangsperiode zo'n I50 à 
200 miljoen gulden gemoeid zal zijn.5 
Na deze 3 jaar zullen de omroepen zelf 
moeten gaan betalen, tijdens de over
gangsperiode wordt de Algemene Om
roepreserve (dienend ter dekking van 
onverwachte en incidentele tegenval
lers in de exploitatie) aangesproken, 
om de budgettaire neutraliteit niet in 
gevaar te brengen. Deze reserve be
droeg eind 1984 ongeveer m miljoen 
gulden, 6 terwijl de minister oorspron
kelijk uitging van 500 miljoen gulden. 
Naast de BTW wil de minister ook de 
additionele vermogensbehoefte ter ver
zelfstandiging van het FB, de kapitaal
belasting, afvloeiingsregelingen en de 
kosten van Europees programma uit 
deze reserve gaan betalen (gezamenlijk 
geschat op tussen ± 380 en 490 mil
joen gulden). Men begrijpt, dit is feite
lijk onmogelijk en de ministerraad zal 
hier uitkomst moeten gaan brengen. 
Vanuit de omroepen geredeneerd, blijft 
er wetmg over van deze neutraliteit; 
zij zullen eventuele verliezen moeten 
bijpassen. 

4. Concurrentievoorwaarden 

De concurrentievoorwaarden voor de 

afnemers van het FB dienen zoveel mo
gelijk hetzelfde te zijn. Verplichte 
BTW-afdracht, ook voor de omroepen, 
past hierin. Gegeven ons BTW-systeem, 
valt hier trouwens toch niet aan te ont
komen. Er is overigens nog een twee
de, niet in de MvT genoemd argument: 
bezuiniging. De Algemene Omroepre
serve wordt gefinancierd door een 
bestemmingsheffing: de omroepbijdra
ge. Door de BTW-afdracht hieruit te fi
nancieren, vloeit er dus geld van de 
omroepmiddelen (WVC) naar de alge
mene middelen (financiën). Zodoende 
komt men tot een bezuiniging van 150 
à 200 miljoen gulden in de eerste 3 
jaar. 
Maar laten wij, los van de twee laatste 
opmerkingen, kijken in hoeverre de 
concurrentievoorwaarden voor de afne
mers van het FB überhaupt dezelfde 
kunnen zijn. Dit lijkt onmogelijk, ge
geven de scheiding tussen de publieke 
en de private markt. Op de eerste 
plaats zijn omroepen afnameplichtig, 
terwijl men van het bedrijfsleven 
slechts kan hopen dat het inderdaad 
naar het FB zal komen. Op de tweede 
plaats mogen omroepveremgmgen 
geen winst maken en worden zij gefi
nancierd uit publieke middelen. 
Men ziet, het betreft twee totaal ver
schillende groepen afnemers, ieder 
opererend op een fundamenteel ver
schillende, van de ander afgescheiden 
markt (zg. waterscheiding). Maar, zal 
men zeggen, dat maakt niet uit zolang 
beide groepen dezelfde prijs voor het
zelfde produkt betalen. Is dit zo? In de 
tarieven van het FB zitten verrekend 
"alle bedrijfslasten" (die men nog niet 
kent) en een "redelijke vergoeding 
voor het ondernemingsrisico" (MvT 
blz. 34). Betreft het verplichte afname 
door een landelijke zendgemachtigde, 
dan moet dit laatste. de winst, geresti
tueerd worden. Ingeval van afname 
door een zendgemachtigde vallende 
buiten de bestedingsverplichting bij het 
FB, dan wordt de winst gereserveerd. 

Deze winstreserve wordt besteed ten 
dienste van het publieke omroepbestel. 
Betreft het leveranties op de private 
markt, dan wordt winst berekend die 
niet gereserveerd wordt. 
In feite wordt er dus, nu het FB ook op 
de private markt gaat opereren, met 
drie prijzen gewerkt. Over gelijke con
currentievoorwaarden gesproken! Het 
is zeer de vraag of dit europeesrechte
lijk door de beugel kan. Een belang
rijke vraag, gegeven de hoop dat het 
FB veel voor het buitenland zou kun
nen gaan werken. Nu het FB niet meer 
uitsluitend aan de Nederlandse zendge
machtigden levert, valt een dergelijke 
vorm van prijsdiscriminatie al snel on
der het verbod van machtsmisbruik van 

art 86 EEG. De tussenstaatse handel 
wordt immers belemmerd, wanneer 
een Belgische of Duitse afnemer 
constateert, dat de Nederlandse publie
ke omroep in feite minder betaalt dan 
hij. Het is dan twijfelachtig of het FB 
een beroep kan doen op de uitzonde
ringsbepaling van art 90 EEG. Immers, 
getoetst wordt dan of het werken met 
drie prijzen voor dezelfde dienst abso
luut noodzakelijk is ter bescherming 
van het aan het FB toevertrouwde alge
meen economisch belang, te weten het 
Nederlandse cultuur(!)goed in de vorm 
van de bescherming van het pluriforme 
aanbod van de publieke omroep. Op 
het laatste FIDE-congres 7 verklaarde 
men overigens, naar aanleiding van de 
reclamebeschikking, dat het Neder
landse cultuurgoed in deze vorm niet 
onder art 90 EEG valt. Ook de Europe
se Commissie, naar aanleiding van een 
vraag van de Europarlementariër Gijs 
de Vries, sprak zich uit tegen elke vorm 
van discriminatie in omroepland. 
Verder kan men zich afvragen of 
winstreservering ten behoeve van de 
publieke omroep geen vorm van steun
verlening is en als zodanig in Brussel 
aangemeld en beoordeeld dient te wor
den (art 92 e.v.EEG). Kortom, nog af
gezien van de onmogelijkheid gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de pu
blieke omroep en het bedrijfsleven te 
verwezenlijken, kleven er ook nogal 
wat juridische bezwaren aan het wets
voorstel. 

Laten wij, als afronding, terugkeren 
naar de drie vragen die in de loop van 
dit betoog gerezen zijn. 
I. Wat gaat er worden van de relatie pu

blieke omroepen-FB? 
2. Wie krijgt het voor het zeggen op de 

markt? 
3. Wat laat het wetsvoorstel over van de 

samenwerkingsgedachte? 

ad.! 

Winsten worden gereserveerd, maar de 
eventuele verliezen van het FB zullen 
de omroepen moeten bijpassen. Dit ge
geven, gekoppeld aan de nieuwe finan
cieringsvorm en de afnameverplich
ting, maakt dat de omroepen econo
misch gezien vastzitten aan de FB. Dit 
beeld wordt nog versterkt door de insti
tutionele veranderingen, waardoor zij 
het gevaar Jopen geen zeggenschap te 
kunnen uitoefenen met name over de 
tarieven van het FB, wanneer zij in een 
meer zakelijke "service-betalingsver
houding" met het FB zouden gaan le
ven. 

Ik ontkom niet aan de indruk dat het 
FB op kosten van de publieke omroep 
verzelfstandigd wordt (zie ook de voor-
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lopige financiering van de BTW
afdracht), waardoor de voorkeur van 
het bedrijfsleven, zoals die in de medi
anota naar voren komt, gestalte krijgt. 
Slecht hoeft het voorstel op dit punt 
niet te zijn, omdat zowel de publieke 
omroep als het FB nu "meer op de cen
ten zullen letten" dan voorheen het ge
val was. Misleidend is het voorstel in 
die zin, dat de politieke en publicitaire 
vlag de lading niet dekt. Gebruikma
kend van camouflerende begrippen als 
privatisering, samenwerking en ver
zelfstandiging, wordt het FB een be
drijf dat onder gedecentraliseerde con
trole van de minister functioneert. Of 
dit in de toekomst zal veranderen, 
hangt af van de ontwikkelingen op een 
sterk internationale markt, waar nie
mand weet of de resultaten van de zeer 
scherpe concurrentiestrijd aan de or
derportefeuille van het FB ten goede 

zullen komen. Hierdoor loopt de hele 
operatie het gevaar een reus op lemen 
voeten te worden en verandert er 
slechts politiek gezien wat. 

ad.2 

Voor wat betreft de aan de publieke 
omroepen te leveren faciliteiten, ver
schuift het accent van Hilversum naar 
Den Haag. De door de minister te be
noemen Raad van Commissarissen oe
fent de zeggenschap over het FB uit. 
Het FB heeft een door de wet be
schermde concurrentiepositie. Voor 
wat betreft de private markt blijft het 
koffiedik kijken. 

ad.3 

Aan de samenwerkingsgedachte wordt 
afbreuk gedaan. Immers, de overheid 

wordt nu zelf marktpartij. Dit gegeven 
en de moeilijk realiseerbare water
scheiding vormen een illustratie van 
het kunst en vliegwerk dat nodig is om 
ons inderdaad unieke bestel te handha
ven. 

Noten 

I. Omroepbegroting 1985; cijfers inclusief 
STER-inkomsten(± 25%). 
2. Zie Rapport werkgroep FB, projectorga
nisatie uitvoering Medianota voor een pre
cies overzicht. 
3. Verkenning audio-visuele industrie in 
Nederland van de Stichting Nederlandse 
Herstructureringsmaatschappij. april 1984, 
blz. 3. 
4. Nehem-rapport, blz. 6. 
5. Brief NOS-bestuur aan de Omroepraad 
d.d. 13-3-1985. 
6. Staatsblad 1984-261. 
7. Fédération international du droit Euro
péen. 

Boekbespreking: ''Illusie of monsterver bond?'' 
Mogelijkheden en grenzen aan een PvdA-VVD coalitie. * 

DRS. CHR.L. BALJÉ 

Socialisten en Liberalen: vooralsnog 
geen voordeurdelers in het Catshuis 

Vlak na de oorlog verscheen in Neder
land een merkwaardig vlugschrift on
der de titel: "Wat nu? Een pleidooi 
voor het Liberaal Socialisme". In de 
brochure, uitgegeven door de Unie 
voor Economisch Evenwicht, werd ge
tracht de begrippen vrijheid en gelijk
heid te verenigen in dit zgn. liberaal
socialisme. Vooral het (grond)monopo
lie moest het ontgelden, dat als basis 
werd beschouwd van een te verwerpen 
arbeidsloos inkomen. Het credo luidde 
in een samenvatting: "Het liberaal
socialisme betekent vrijheid én gelijk
heid. De "wonderdictator" is de wèr
kelijk vrije markt, waarop de prijzen 
van arbeid en goederen (de laatste niets 
anders zijnde dan gecondenseerde ar
beid) worden bepaald. Geen "orde
ning", die machine, die hersens en ze
nuwen der samenleving zou moeten 
vervangen, mag het bedrijfsleven ver
drukken en iedere prikkel tot qualiteits
verbetering en service dooden. Met de 
monopolieverhouding zal de meer
waarde en daarmee de ongelijkheid uit 
het ten onrechte gesmade vrije spel van 
krachten gebannen zijn." 
Deze visie op een liberaal-socialisme is 
nooit verder gevorderd dan een illusie. 
Liberalen en socialisten zijn in Neder
land na de Tweede Wereldoorlog we-

gen gegaan die gedurende lange tijd 
van elkaar afvoerden. Maar nu lijken 
de voortrekkers van beide politieke 
stromingen elkaar te herontdekken en 
wordt sinds 1982 af en toe door zeer 
vooraanstaande socialisten en liberalen 
openlijk de wens uitgesproken geza
menlijk in coalitie-verband eens een 
stuk politieke weg af te leggen en daar
mee de verdelende en heersende 
christen-democratie het vrije veld of 
het bos, althans voor enige tijd, in te 
sturen. 

De meer positieve argumenten voor het 
aangaan van een coalitie dan een ge
deelde afkeer van en irritatie over de 
spilfunctie van de christen-democrati
sche politiek, klinken ook vaak niet on
redelijk. Want onmiskenbaar wortelen 
de liberale en socialistische ideologie 
beide in de Verlichting en Franse Revo
lutie, met het accent op individuele 
ontplooiing en weerbaarheid. Het is 
dan ook begrijpelijk dat beide stromin
gen, zij het met een onderscheiden af
stand, zich concentreren rond termen 
als vrijheid, gelijkheid, verdraagzaam
heid, verantwoordelijkheid, sociale ge
rechtigheid/ solidariteit. Dat leidt er
toe, dat maatschappelijke uitgangspun
ten en doeleinden in filosofische zin 
veelal niet van elkaar versçhillen, maar 
dat aanpak en uitvoering in de praktijk 
nogal stevig kunnen verschillen en bot-

sen. Daarin spelen verschillen in in
schatting over politieke haalbaarheid 
en van tempo van maatschappelijke 
veranderingen en veranderingsproces
sen, van groter élan en emotie tegen 
bedachtzaamheid en rationaliteit, een 
rol. Buiten Nederland is gebleken, dat 
coalities tussen liberalen en socialisten 
redelijk goed functioneren en dat vaak 
op groter onderling verschil, op een 
grotere bandbreedte, dan in Neder
land. Bovendien hebben politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen zo
wel socialisten als liberalen naar een 
punt van bezinning gevoerd, waaruit 
een zekere toenadering vergemakke
lijkt zou kunnen worden. Zo zetten 
democratisch-socialisten in Nederland 
nu grote vraagtekens achter een geloof 
dat een bestuurbare samenleving ver
onderstelt met de staat als bestuurder, 
in een ongewenst étatisme, terwijl nog 
niet zo lang geleden de staat juist ge
zien werd als het onderdrukking
sinstroment bij uitstek van de kapita
listische orde(l). Tegelijk zien zij on
der ogen, dat afhankelijkheid van het 
collectief gepaard dreigt te gaan aan 
verregaande bemoeizucht in de vorm 
van verstikkende regelgeving naast af
nemende rechtszekerheid, en dat zulks 
een onaantrekkelijk mens- en maat
schappijbeeld oplevert. Tevens is een 
herwaardering bespeurbaar voor markt
gèrichte maatregelen in het econo-



misch verkeer en een groter realisme 
ten aanzien van de spankracht en wen
selijkheid van de sociale verzorgings
staat van de wieg tot het graf ofwel de 
'' interventiestaat" (2). 
Omgekeerd, erkennen liberalen hun 
mede-verantwoordelijkheid voor de 
opbouw van de sociale verzorgings
staat, zoals ook in Nederland blijkt uit 
hun betrokkenheid op regeringsniveau 
voor een aanzienlijk aandeel in de soci
ale wetgeving. Hoewel zij eerder dan 
de sociaal-democraten uit zijn op een 
grondig trimmen en snoeien van de uit
wassen van de verzorgingsstaat, doen 
zij dat juist om een voldoende sociaal 
netwerk te kunnen blijven garanderen. 

Illusie of monsterverbond? 
Gelet op deze toenaderingen, gemeen
schappelijke achtergronden en het be
lang voor de vaderlandse politiek, was 
het een goed idee van de vorig jaar 
30-jarige Teldersstichting, de "moge
lijkheden en grenzen van een PvdA
VVD coalitie" te laten vaststellen, zo
dat de ondertitel van het verslag luidt: 
"Illusie of Monsterverbond?"(3). De 
vraagstelling is uitgewerkt in opstellen 
van een keur van invloedrijke vertegen
woordigers van beide partijen die zorg
gedragen hebben voor bijdragen op het 
terrein van hun specifieke deskundig
heid, naast een generale behandeling 
van het thema door de politieke leiders 
en de vroegere partij-voorzitter van de 
VVD. Dit geheel wordt weer voorafge
gaan door een parlementair-historische 
schets van de na-oorlogse onderlinge 
verhouding tussen socialisten en libe
ralen. 
In die schets, van de hand van Dr. P.F. 
Maas, staat eigenlijk al de ontkenning 
beargumenteerd van de vraagstelling 
naar een coalitie-mogelijkheid tussen 
VVD en PvdA. Maas onderscheidt een 
drietal fasen (1945-1959; 1959-1973; 
1973-1982), waarin met name in de 
tweede fase gekozen is voor polarisatie 
en in eerste aanleg door toedoen van 
Oud. Voor de VVD betekende dat een 
keuze voor een groei in politieke 
macht, door voorrang voor het verwer
ven van electorale aanhang boven het 
betrachten van zuiverheid van liberale 
beginselen. In deze zelfde periode ver
scherpte de koers van de PvdA door 
onder andere de opkomst van Nieuw 
Links, waardoor tegelijkertijd op veler
lei terrein de bestaande consensus in de 
Nederlandse politiek teloorging, en 
door de frustraties van "de nacht van 
Schmelzer". Omdat beide partijen be
lang hadden (en hebben) bij polarisatie 
als drukmiddel om de confessionele 
kiezer tot kleur te bekennen, is coali
tievorming in die fase uitgesloten ge
raakt, terwijl in de eerste fase de ge-

talsmatige grond voor een levensvatba
re coalitie ontbrak. Aan het eind van de 
derde fase waarin de onderlinge toon 
nog schriller was geworden, bleek uit 
signalen afgegeven door Wiegel en 
PvdA-fractieleider Meijer, dat beide 
partijen bereid zouden zijn elkaar za
kelijk te bejegenen en dat uitsluiting bij 
voorbaat tot het verleden zou behoren. 
Onduidelijk bleef echter hoe PvdA en 
VVD hun politiek profijtelijke en emo
tioneel begrijpelijke afzetten tegen de 
christen- democratische middenmoot 
zouden kunnen omzetten in een coalitie 
zonder dat dit onmiddellijk tot grote 
electorale consequenties zou leiden. 
En met name de kleine VVD, maar 
met een nog meer gespreide aanhang, 
zou de zwaarste verliezen te verduren 
kunnen krijgen, als de indruk gewekt 
zou worden dat het CDA een betere 
hoedster zou zijn van niet al te voor
uitstrevende maatschappij -opvattingen. 
Het is deze situatie die Den Uyl doet 
aarzelen over de coalitie-vraag, Nijpels 
nog meer doet aarzelen zodat hij zeker 
geen reële kans op korte termijn aan
wezig acht, en Korthals Altes afkerig 
van een coalitie maakt en laat kiezen 
voor een politiek patroon waarin PvdA 
en VVD tegenvoeters zijn en blijven. 

Voor een blijvende spilfunctie van het 
CDA en voortdurende deelneming aan 
de regeringsverantwoordelijkheid, voert 
hij een drietal bijkomende argumenten 
aan, die echter het overdenken in 
VVD-kring alleszins waard zijn, te we
ten: als veel kleinere partij zal de VVD 
veel minder invloed kunnen uitoefenen 
en ook niet op een wijze die de eigen 
kiezers aanspreekt; PvdA en VVD zijn 
als deconfessionele partijen qua struc
tuur te gelijkpolig, waardoor zij elkaar 
wel moeten afstoten; een verder terug
lopen van het CDA, doordat haar kie
zers de voorkeur aan een geseculari
seerde partij gaan geven, mag be
schouwd worden als een logische con
sequentie van het politieke emancipa
tieproces waarop een VVD-PvdA 
coalitie remmend kan werken, en we
derom ten detrimente van de VVD. De
ze analyse van Korthals Altes wordt 
feitelijk ondersteund door een onder
zoek naar de "veranderde sociologie" 
van PvdA en VVD, waarin de aard van 
kiezersaanhang en kader, en van poli
tieke cultuur centraal staan. Uit dit on
derzoek concludeert de directeur van 
de Wiardi Beekman Stichting de politi
coloog Van den Berg, dat in een PvdA
VVD coalitie de VVD inderdaad 
kwetsbaarder zou zijn door zijn grotere 
aanhang onder kerkelijk georiënteerde 
kiezers en dat, hoezeer politieke stijl, 
aard van het kader en de aanhang op el
kaar zijn gaan lijken, een tegenvoeter
schap in verband daarmee tussen PvdA 

en VVD meer voor de hand ligt. Met 
andere woorden: een gelegenheidscoa
litie tussen PvdA en VVD zou heel 
misschien nog wel mogelijk zijn, maar 
het optreden van één van beide partijen 
als leidende partner in een regering
scombinatie met een verder ingekrom
pen CDA ligt eerder in de rede. Poli
tiek avonturisme lijkt mij voorts tame
lijk uitgesloten in een electoraal kli
maat dat enerzijds gekenmerkt wordt 
door een zeer grote en doorslaggeven
de middengroep en door anderzijds 
een toenemende "floating vote" en dat 
binnen een sfeer die toch tamelijk doc
trinair te noemen valt. Het is die sfeer 
die politieke leiders af en toe laat aar
zelen of zij het wel kunnen maken om 
elkaar de hand te drukken, waar de 
achterban de diplomatieke finesse mist 
te beseffen dat je die hand nog altijd 
aan je broek kunt afvegen. 

Dialoog tussen PvdA en VVD 
Een aantal politiek ingewijden uit bei
de stromingen zou nu kunnen opmer
ken, dat een overbodig boekwerkje het 
licht heeft gezien, omdat zij deze uit
komst van een onderzoek naar een 
coalitie-kans tussen PvdA en VVD al 
van tevoren als negatief hadden kunnen 
voorspellen. Maar die conclusie is te 
goedkoop ten aanzien van het grote nut 
dat een grondige dialoog tussen VVD 
en PvdA kan betekenen. Immers, wei
nigen zullen ontkennen dat het uiter
mate zinvol is te streven naar het her
stellen van een zekere mate van con
sensus, zowel inzake de binnenlandse 
problematiek als op het stuk van het 
buitenlands beleid van Nederland. Het 
belang van Nederland is meer gediend 
met een constructieve dialoog tussen 
beide partijen dan met een overtrokken 
wederzijdse verkettering. Het in kaart 
brengen van overeenkomsten en werke
lijke verschillen, van mogelijke oplos
singen op basis van goede analyses, 
van het vergelijken van standpunten in 
dialoogvorm, is dan geboden. Naast de 
redelijke verwachting dat op die wijze 
weer politieke besluiten en beleidsvor
ming van ingrijpende aard mogelijk 
wordt, zou het politieke bedrijf ook 
weer onttrokken kunnen worden aan de 
struikelpas van incident naar incident 
die bepaald niet winnend werkt en het 
politiek métier en de beoefenaren daar
van weer gezag, diepgang en respect 
verschaffen. In het bijzonder kan een 
grondige dialoog tussen PvdA en VVD 
over allerlei beleidsterreinen, onderde
len en vraagstukken, een alibi verstrek
ken voor het tot stand brengen en hand
haven van een broodnodige consensus. 
Een dergelijke dialoog kan ook voor
komen, dat tijdig de druk gekeerd 
wordt van eenzijdige pressie op zeer 
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beperkte onderdelen van beleid en die 
door overbelichting de indruk wekken 
dat het zou gaan om het gehele be
leidsterrein of om centrale vraagstuk
ken. Zo wordt nu niet ten onrechte ge
constateerd dat de beleids- en besluit
vorming over het vredes- en veilig
hejdsbeleid in Nederland op ontoelaat
bare wijze versmald is, tengevolge van 
dergelijke overbelichting op kwesties 
als "neutronenbom" en "kruisraket
ten". Een dergelijke gang van zaken be
lemmert niet alleen een evenwichtige 
beleidsvorming, maar kost ook gezag 
en invloed op nationaal en internatio
naal niveau( 4). Overeenstemming c.q. 
goed inzicht in elkaars standpunten kan 
het parlement weer iets meer leeuw 
doen zijn dan lam tegenover het kabi
net en bepaalde besluiten voorspelbaar 
en begaanbaar maken, zonder dat een 
precieuse coalitie onverwachts onder 
druk komt te staan of de verbondenheid 
aan een regeerakkoord het karakter 
krijgt van een wet van Meden en Per
zen. 

Buitenlands beleid, ontwikkelings
samenwerking en onderwijs 
Hoe nuttig en verhelderend deze dia
loog kan werken, komt tot uiting in de 
overige bijdragen aan de bundel. Paars
gewijs gaan Wöltgens en De Korte in 
op de economische problematiek. 
brengen Voorhoeve en Stemerdink de 
opvattingen over vrede en veiligheid 
zoals die in beide stromingen leven, 
voor het voetlicht, houden Vonhoff en 
Meijer zich bezig met de sociaal- cul
turele sector, en verdiepen Emmerij en 
Van Wolferen zich in verschillen en 
overeenkomsten in het onderwijs. Uit 
deze belangwekkende opstellen wil ik 
nog een tweetal zaken aanstippen. Van 
PvdA-zijde wordt - ook weer in deze 
bundel - opgemerkt dat, waar de VVD 
in het algemeen de indruk wekt prag
matisch te handelen, op het terrein van 
buitenlands beleid daarentegen een 
sterke ideologische benadering blijkt. 
Afgezien van het feit dat dit verwijt li
beralen zélf nog wel eens kan verras
sen, wordt de bijdrage van Voorhoeve 
gekenmerkt door grote nuchterheid, 
waarin een zakelijke argumentatie 
wordt gevoerd (de PvdA wordt er o.a. 
fijntjes aan herinnerd dat het de toen
malige minister Stemerdink was die in 
lffl7 instemde met een reële groei van 
het defensie-budget met 3%). Maar 
aan het eind van zijn betoog trekt Voor
hoeve toch een ideologische conclusie 
als hij stelt (p. 76): "Liberalen zijn al
tijd pacifiek, maar zelden pacifistisch. 
Zij bepleiten tolerantie tegenover ande
re culturen en ideënstelsels, maar zijn 
waakzaam tegenover onverdraagzame, 
totalitaire landen". Hier slaat mijns in-

ziens Voorhoeve de spijker op de kop 
en wordt de ideologische drijfveer in 
het liberaal buitenlands beleid ver
klaarbaar. Immers, de ideologische la
ding in het liberalisme is onmisken
baar, waar het stuit op totalitaire en 
fundamentalistische bestrevingen, om
dat het liberalisme naar traditie en door 
mens- en maatschappijbeschouwing 
het absolute anti-gif tegen dergelijke 
bestrevingen is. Bovendien heeft de er
varing geleerd dat totalitair gerichte 
staten om externe dan wel interne rede
nen weinig clementie kennen voor neu
tralistische of pacifistische schoon
heid. Die ideologische invalshoek laat 
trouwens een pragmatische uitvoering 
van beleid onverlet. Gezien het mis
verstand in deze, lijkt verdere ophelde
ring en discussie geboden. Dan zou 
ook eens bezien kunnen worden of het 
Nederlands buitenlands beleid meer 
actief en katalyserend kan functioneren 
als het geënt zou worden op het model 
van (positieve en negatieve) interde
pendentie in de internationale betrek
kingen. 
Daarnaast zou een discussie over de 
ontwikkelingssamenwerking met de 
PvdA interessant kunnen worden als de 
methodiek van Beitz wordt gevolgd, 
die de rechtvaardigheidstheorie van 
Rawls heeft getransponeerd voor ge
bruik in het ontwikkelingsbeleid(5). 
Vanzelfsprekend is een verdere verken
ning over de wederzijdse standpunten 
inzake de positie van Europa een even 
nuttige als noodzakelijk zaak, temeer 
nu de sociaal-democraten recentelijk 
opnieuw gekozen lijken te hebben voor 
het verwezenlijken van een meer geïn
tegreerd Europa boven een voorwaar
delijk socialistisch Europa. 
Emmerij houdt in zijn artikel een be
langwekkend pleidooi voor "wederke
rend" onderwijs (een pleidooi dat libe
ralen kennen uit gelijksoortige be
schouwingen van Dahrendorf in diens 
"Die neue Freiheit") en zijn zorgen 
over de grote mate van toekomstige on
gelijkheid tussen een "informatie- eli
te" en "computer-analfabeten". Echter, 
weinig liberalen zullen, ook om prakti
sche redenen, met Emmerij willen 
concluderen dat: "Een werkelijke con
trole over de computer betekent, dat de 
macht over de besluitvorming die de 
ontwikkeling en toepassing van de 
techniek bepaalt, wordt gedemocrati
seerd." Het is zeer de vraag of (het 
wenselijk is, dat) het informatie- pro
ces zo gestuurd kan en moet worden en 
of op deze wijze niet het paard achter 
de wagen wordt gespannen. 

Verdelingspolitiek 
Een interessante bijdrage aan de bun
del is ook geleverd door de directeur 

van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 
onder de titel "Rawls en liberale verde
lingspolitiek". In zijn speurtocht naar 
het punt "Omega" op een wijze die 
ook voor niet-economen leesbaar 
blijft, d.w.z. een poging tot het vinden 
van het optimum tussen nivellering en 
denivellering en tussen direct en indi
rect effect op de positie van de minst
bedeelden, voegt Groenveld een nieuw 
hoofdstukje toe aan het debat rond 
Rawls, zoals dat nog steeds voortgaat 
in de NRC/Handelsblad en Acta Politi
ca. Groenveld weet annemelijk te ma
ken dat voortgaande nivellering zou 
kunnen leiden tot een verslechtering 
van de positie van de minima. Op 
grond van de normering van Rawls, 
zullen socialisten en liberalen in het 
kader van nivellering streven naar de 
hantering van herverdelingsinstrumen
ten die het indirecte effect zoveel mo
gelijk teniet doen. 
Weer terug naar het betoog van Groen
veld, doet zich de vraag voor of de 
wens tot voortgaande herverdeling op 
of na het punt Omega niet leidt (en ge
leid heeft) tot de door socialisten en li
beralen ondervonden desillusie rond de 
democratische staat, wegens de te ver 
doorgeschoten regelgeving en regel
zucht en zulks ten koste van de minst
bedeelde en meest kwetsbare medebur
gers. 

PvdA en VVD op regionaal niveau 
Kortom, om bovengenoemde redenen 
smaakt deze bundel naar meer. Intus
sen zouden de diverse bijdragen in de
ze bundel goede gesprekstof kunnen 
bieden aan partij-afdelingen, waarbij 
misschien de wetenschap dat een 
PvdA-VVD coalitie er (op korte ter
mijn) niet inzit, enerzijds geruststel
lend en anderzijds geestverruimend 
vermag te werken. 
Tenslotte dient nog een mogelijk mis
verstand opgeruimd te worden. De di
verse bijdragen houden zich bezig met 
de vraag naar een kans op een VVD
PvdA coalitie op landelijk niveau. Bui
ten kijf staat (inmiddels) dat socialisten 
en liberalen zeer goed blijken te kun
nen samenwerken op lokaal en regio
naal niveau, zoals de "proeftuin Gro
ningen" op provinciaal vlak dagelijks 
bewijst. 

* "Illusie of Monsterverbond. Mogelijkhe
den en grenzen van een PvdA-VVD coali
tie". De Bataafsche Leeuw. Nederlandse 
Parlementaire Reeks no.l. Dieren/Am
sterdam. 1984, onder redactie van Dr. 
P.F. Maas. F. L. M. Lafort en Drs. 
J.M.M.J. Clerx. 
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Politiek pamflet en maatschappelijke 
ontwikkeling 

Geef het particuliere initiatief en de de
mocratie meer kans en de liberale 
oplossing van vele maatschappelijke 
vraagstukken wordt gerealiseerd: dit is 
de kern van de boodschap die Guy Sar
man in zijn boeiende boek verkondigt. 
Het is vooral boeiend, omdat het ge
schreven is in de stijl van een politiek 
pamflet, waaruit visie en een sterk ge
loof in de kracht van de individuele 
mens spreken. Het betoog is helder ge
formuleerd, het wordt verduidelijkt 
met voorbeelden uit tal van ontwikkel
de, democratische landen en het refe
reert aan literatuur, waarvan de intel
lectuele boodschap een geweldige op
mars in de politiek van die landen 
maakt. 
De vorm van een politiek pamflet, die 
Sorman gekozen heeft, kent voor- en 
nadelen. Een groot voordeel is dat de 
boodschap voor grote groepen lezers 
werkelijk gaat leven en dat deze de 
mensen kan enthousiasmeren. Dat is 
de politieke kracht van een visionair en 
ideologisch betoog. Een nadeel is dat 
niet aan alle nuances, die de werkelijk
heid en de literatuur nu eenmaal altijd 
kennen, recht kan worden gedaan. 
Maar is dat ooit mogelijk? Zonder on
ze nuchterheid, die liberalen in politiek 
opzicht kenmerkt, te verliezen, hebben 
wij een duidelijk en inspirerend kom
pas hard nodig. 
De maatschappelijke ontwikkeling ver
toont in veel landen een opvallende ge
lijkenis. In de ontwikkelde, democrati
sche of "Westelijke" wereld zien wij 
tegelijkertijd onder andere de volgende 
fenomenen. Over een langere periode 
bezien neemt het belang van de domi-

Clerx, eds., "Illusie of Monsterverbond. 
Mogelijkheden en grenzen van een PvdA
VVD coalitie". Dieren/Amsterdam, 1984. 
(De Bataafsche Leeuw). 

4. Overtuigend blijft nog steeds: R.W. Rus
sell, "The Atlantic Alliance in Dutch Fo
reign Policy", in: Internationale Spectator, 
23. 1969, pp. 1189-1208. 

5. Ch. R. Beitz, "Politica! Theory and In
ternational Relations", Princetown, 1979. 

liberale oplossing'' * 

nante religies en culturen als samen
bindend element af, maar er komt een 
diversiteit aan "nieuwe" geloofsover
tuigingen en cultuuruitingen voor in de 
plaats. Er zijn tekenen van desintegra
tie. maar evenzeer van een nieuwe har
monie. Nadat een tijdlang massa
ideologieën veel aanhang kregen, stijgt 
nu overal de aanhang van denkbeelden 
die het individu centraal stellen. De 
techniek en de ondernemingen zijn van 
de brengers van onheil, geworden tot 
de oplossers van de kwalen van van
daag. Overal in de wereld is de aan
dacht voor de techniek en de daardoor 
gecreëerde mogelijkheden toegeno
men. Computers bijvoorbeeld staan in 
de belangstelling van velen. De snelle 
ontwikkeling van de techniek en de 
economische toepassingen daarvan 
hebben overal het geloof in "onbe
grensde mogelijkheden" voor de mens 
van morgen aangewakkerd. Mede 
daardoor is het toekomstgerichte on
derzoek geweldig gestimuleerd. Bijna 
ieder land heeft daarin gespecialiseer
de instituten. In Nederland is het werk 
van de internationaal vermaarde en li
berale futuroloog Polak pas recent in 
bredere kring bekend geworden. Zijn 
laatste boek: "Wereldvrede blijft" 
(1983) is een goed voorbeeld van de 
verwachtingen die men van de techniek 
kan hebben, zelfs op het gebied van de 
internationale betrekkingen. Nadat de 
verschillende economieën een tijdlang 
geplaagd zijn door groeistagnatie en 
inflatie ("stagflation") en er in vele 
landen een tamelijk expansief ("keyne
siaans") beleid is gevoerd om de stag
natie te bestrijden, zijn de momenteel 
veelal conservatief-liberale regeringen 
overgegaan op een meer klassiek eco
nomisch beleid. 
Simpel gesteld, komt dit beleid neer 

op: minder overheid, meer markt. De 
groei is in vele landen enigszins her
steld en de inflatie de kop ingedrukt. 
Maar de massale werkloosheid is nog 
niet verdwenen, hetgeen een blijvende 
bron van zorg en maatschappelijke dis
cussie vormt. Opmerkelijk is dat ook 
in communistische landen als Hongari
je en China een dergelijke economi
sche richting is ingezet, al is het vanuit 
een geheel andere economische en po
litieke situatie. Er ontstaat een begin 
van algemene overeenstemming over 
de meest wenselijke, vooralsnog vooral 
economische koers. Een uiting daarvan 
is bijvoorbeeld het feit dat in de ont
wikkelde, democratische wereld bijna 
ieder land meent iets van Japan en de 
Verenigde Staten te kunnen leren. 
Vooral natuurlijk met de bedoeling de 
eigen economische kwalen beter te 
kunnen genezen. Succesvolle landen 
dienen als voorbeeld voor de minder 
succesvolle. Dat houdt ook Sarman de 
lezer voor. De internationale vergelij
king die daardoor ontstaat, is bijzonder 
nuttig. Deze kan echter ook gevaarlijk 
zijn, indien men te weinig oog heeft 
voor de nadelige en plaatsgebonden as
pecten van maatschappelijke ontwikke
lingen en het gevoerde beleid. Libera
len zullen niet klakkeloos omarmen 
wat elders in de wereld gebeurt, noch 
dit geheel en al verguizen. De politieke 
ontwikkeling in de Westerse wereld 
heeft echter onze speciale belangstel
ling, omdat er tal van voor ons interes
sante "experimenten" gaande zijn. Het 
liberalisme is in opmars en wordt in 
beleid omgezet. Niet in de laatste 
plaats in Nederland, waar sinds ruim 
twee jaar een sterk liberaal getint be
leid gevoerd wordt. Dat is mogelijk ge
worden door de mensen, de kiezers 
zelf, die de liberale partij, de Volkspar-
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tij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD). tot één van de drie grootste 
partijen van Nederland hebben ge
maakt. In 1982 boekte deze partij de 
grootste overwinning in haar geschie
denis en bereikte zij haar tot nu toe 
grootste omvang. 

Realisme en ideologie 

Na te hebben geconstateerd dat de eco
nomische crisis heeft gediend om de 
mislukking van experimenten met 
staatsoplossingen aan te tonen en te 
hebben gewaarschuwd voor de op
komst van nieuwe "mythes", stelt Sar
man vast dat liberalen zich niet tevre
den mogen stellen met hun "realisti
sche" kijk op de wereld. Dit realisme 
is niet voldoende om mensen te inspi
reren, te overtuigen. Sorman consta
teert dat het merendeel van de liberalen 
het helemaal niet voorzien heeft op ide
ologsiche scherpslijperij. Jean Rey o.a. 
merkte eens op dat het liberalisme 
meer een houding dan een doctrine is 
("Modern Liberalism", ed. F. Bolke
stein. 1982). Ik ben het echter volsterkt 
eens met Sarman dat die principes, die 
voor ons het wezen van het liberalisme 
bepalen en die ons in meer of mindere 
mate van andere politieke stromingen 
onderscheiden, zeer de moeite van het 
uitdragen waard zijn. Die moeite blijkt 
ook in tal van landen te worden be
loond. al is het niet altijd onder het la
bel "liberalisme''. In de Verenigde Sta
ten en Groot-Brittannië spreekt men 
over het "conservatisme". Ik denk dat 
dat een minder juiste term is, omdat 
men vaak een scherpe breuk voorstaat 
met gangbare praktijken van decennia 
en men een minder pessimistisch 
mensbeeld heeft dan de echte conser
vatief. Dat een liberale en een conser
vatieve politiek in de praktijk veel op 
elkaar kunnen lijken, kan niet ontkend 
worden ("Over conservatisme", J.L. 
Hcldring. 1984). 
Onder welke vlag liberalen verder ook 
mogen varen. wij hebben de overtui
ging dat wij een koers kunnen aange
ven naar een meer humane samenle
ving. Die overtuiging mogen en moe
ten wij uitdragen. Al was het alleen 
maar om minder humane ideologieën 
de wind uit de zeilen te nemen. Onze 
realistische optiek kan voorkomen dat 
wij daarbij te star in onze opvattingen 
worden. 
Sorman formuleert drie principes van 
een "nieuw liberalisme": 

a. superioriteit van de marktordening; 
b. wantrouwen jegens regelgeving; 
c. plicht om solidair te zijn met de 
zwakken. 
Deze principes spelen in het Neder
landse liberalisme een grote rol. Maar 

niet alleen in het liberalisme; zelfs in 
de sociaal-democratie (en in de chris
ten-democratie die een middenpositie 
ten aanzien van sociaal-economische 
vraagstukken inneemt) hebben de eer
ste twee principes aan betekenis ge
wonnen, zeker waar het het vermogen 
van de staat betreft om de samenleving 
centralistisch te sturen (bijv. "De illu
sie van de 'democratische staat'", P. 
Kalma, 1982). Het marktmechanisme, 
het particulier initiatief, het maken van 
winst en herstructurering van de pro
duktie zijn weer bespreekbaar in de 
Nederlandse sociaal-democratie. Dat 
is vcrheugend te noemen. omdat op de
ze wijze de liberale idee een nog bre
der draagvlak krijgt. Ten aanzien van 
het derde principe is Sorman van me
ning dat deze de notie van "sociale 
rechtvaardigheid" dient te vervangen, 
omdat deze term is toegeëigend door 
de voorstanders van een grote mate van 
staatsingrijpen. Omdat de socialisten 
in hun ijver om zoveel mogelijk te ni
velleren de produktie van de te verde
len goederen en diensten vergaten en 
de klassiek-liberalen op hun beurt 
slechts aan groei dachten, wil Sorman 
liever spreken over het verenigen, op 
praktische wijze, van groei én solidari
teit. Ik heb daar niets op tegen. maar in 
Nederland is helaas de term solidariteit 
net zo versleten. zo men wil misbruikt, 
als het begrip sociale rechtvaardigheid. 
Uiteindelijk doet een term er natuurlijk 
niet toe, het gaat om de inhoud van het 
beleid. En op dat punt ben ik het eens 
met het pleidooi van Sorman. 

Nieuwe klassenstrijd? 

Sorman baseert zijn denkbeelden op 
het werk van veel vooraanstaande 
liberaal-conservatieve auteurs: Hayek, 
Aron, Friedman, de Jouvenel, Novak, 
etcetera. Het is opmerkelijk hoezeer 
het veelal niet zo recente werk van deze 
auteurs in de belangstelling is gekomen 
van intellectuele kringen in de wereld. 
Zoals Sorman het opmerkt, de liberale 
ideeën zijn weer respectabel en "chic". 
Het liberalisme begint steeds meer een 
geestelijke vluchtheuvel te worden 
voor teleurgestelde linkse intellectue
len. Op het werk van Fricdman rust in 
veel landen, en met name in Neder
land. nog een zeker taboe. Dit komt 
vooral omdat zijn naam verbonden 
wordt met het beleid van regeringen die 
hier een slechte naam hebben in linkse 
kringen. Ik meen dat er geen enkele re
den is om het werk van Friedman niet 
te betrekken bij de oordeelsvorming 
over het te voeren beleid. Dat betekent 
echter niet dat zijn monetaristische 
denkbeelden voor ieder afzonderlijk 
land een pasklaar recept bevatten. 

Sorman meent dat er sprake is van een 
meuwe klassenstrijd" tussen de 

"nieuwe klasse" (zij die van de staat 
atllankelijk zijn) en het "produktieve 
volk" (zij die onder het regime van de 
markt werken). Hoe het komt dat de 
nieuwe klasse, waaronder ook bijna al
le politici, erin slaagt een groot deel 
van de kiezers voor haar wagentje te 
spannen, verklaart Sorman aan de 
hand van Friedman's boek: "Tyranny 
of the status quo"(l984). Het is niet al
leen Friedman, die aan de invloed van 
o.a. pressiegroepen. ten koste van 
vooral de belastingbetaler, grote bete
kcnis toekent. Ook Olson ("The rise 
and decline of nations", 1982) en ande
ren doen dat. Dit wijst erop dat de ver
klaring van Friedman, voor het vcr
schijnsel dat de status quo gehandhaafd 
blijft. een zekere geldigheid niet ont
zegd kan worden. Ook in Nederland is 
reeds in het midden van de jaren zeven
tig een studie verschenen (nota bene 
van twee sociaal- democraten) over het 
vcrschijnsel in ons land, dat er een 
voortdurende sterke opwaartse druk op 
de overheidsuitgaven bestaat (J.Th.J. 
van den Berg en H.A.A. Molleman: 
"Crisis in de Nederlandse politiek". 
1974). Coalities van pressiegroepen. 
ambtenaren en gespecialiseerde politi
ci. per beleidsterrein één of meer. zou
den een "ijzeren ring" rond de meer 
generalistische politici (waaronder 
vooral de premier en de minister van 
financiën) leggen, waardoor de op
waartse druk op de financiën niet echt 
omgebogen zou kunnen worden. Of 
deze en soortgelijke theorieën nu ge
heel en al juist zijn of niet. ik meen dat 
liberalen in tal van landen er een be
langrijke les uit zouden kunnen leren. 
Het vcreist een zeer krachtige en vast
beraden politiek om door de weerstan
den van alle belanghebbenden bij een 
minder liberale politiek (bijvoorbeeld 
het verlenen van bcdrijfssteun of het 
beschermen van een beroepsgroep) 
heen te breken. Dat kan ook heel dui
delijk in Nederland geconstateerd wor
den, nu er een liberaal beleid wordt ge
voerd. 

Als wij de oppositie (en niet alleen in 
het parlement) mogen geloven. dan 
koersen wij in Nederland regelrecht af 
op een in twee klassen verdeelde. on
rechtvaardige samenleving. Niets is 
uiteraard minder waar voor wie de fei
ten bestudeert, maar de oppositie 
scoort in de opiniepeilingen behoor
lijk. Zij komt op voor makkelijk her
kenbare groepen in de samenleving en 
eist daarvoor maatregelen met een di
rect en voor de mensen zichtbaar ctkct 
(bijvoorbeeld verhogingen van de nu 
reeds, internationaal gezien, zeer hoge 
sociale uitkeringen). De regering en de 



haar ondersteunende partijen komen 
op voor iedereeen, door de overheidsfi
nanciën te saneren, de belasting- en 
premiedruk te verlagen. een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen en de 
toekomst van onze economie en de 
welvaart in het algemeen veilig te stel
len. Dat is geen dankbare taak, omdat 
de kiezers de effecten hiervan pas op 
langere termijn zullen zien (alhoewel 
ook onze economie nu al sterk opleeft). 
Ook in Nederland nemen wij dus de 
verschijnselen waar. waar Friedman en 
anderen de "tyrannie van de status 
quo" aan wijten. Dat betekent voor mij 
dat wij er als liberalen nog harder. op 
een welhaast militante wijze, tegenaan 
moeten om de mensen duidelijk te ma
ken waar hun werkelijke belangen lig
gen. zeker op iets langere termijn. Het 
boek van Sorman levert een belang
rijke bijdrage tot die verduidelijking. 
De term "klassenstrijd" is ook in Ne
derland door sommigen gebruikt om 
bepaalde maatschappelijke tegenstel
lingen aan te geven. De term wordt zo
wel door links als rechts gebruikt. om 
de 'amenleving in twee gemakkelijk 
definieerbare groepen op te delen. Ik 
ben daar niet zo gelukkig mee. Ik vind 
dat Sonnan wel erg laatdunkend spreekt 
over de "produktieve" versus de "niet
produktieve" klasse. Ook deze tegen
stelling verheldert niet veel. Is bijvoor
beeld onze diplomatieke dienst, welke 
uit ambtenaren bestaat, niet produktief 
omdat zij slechts "woorden" produ
ceert'! Ik denk dat de produktie daar
van in dit geval bijzonder nuttig is. Met 
tal van andere voorbeelden is aan te to
nen dat de werkelijkheid er veel inge
wikkelder uitziet, dan Sorman ons met 
zijn "'nieuwe klassenstrijd" probeert 
duidelijk te maken. Nogmaals: in een 
politiek pamflet is dat niet erg, zelfs 
functioneel, want daardoor gaan zij die 
dat tot nu toe niet deden, ook nadenken 
over de noodzaak van tal van (semi-) 
ambtelijke diensten en over de moge
lijkheden om te privatiseren, deregule
ren. reorganiseren, verminderen, etce
tera. Deze mogelijkheden genieten in 
Nederland onder het begrip "de grote 
operaties" grote aandacht van de libe
ralen en wij zullen als regeringspartij 
het kabinet voortdurend aan de nood
zaak van het uitvoeren van deze opera
ties herinneren. Ik zou dus liever niet 
willen spreken over "nieuwe klas
senstrijd", omdat zo'n benadering van 
de werkelijkheid teveel lijkt op de 
volstrekt ontoereikende manier waarop 
de sociaal-democratie in Nederland en 
elders tegen de maatschappij aankijkt. 

Rekening houdend met de complexiteit 
van de samenleving, dienen liberalen 
alle(!) instituties ter discussie te stel
len, om te zien of er mogelijkheden 

zijn de liberale idee te verwezenlijken. 
En dat er mogelijkheden genoeg zijn, 
laat Sorman ons in zijn, wat ik zal noe
men, "actieprogramma" zien. 

Actieprogramma 

Sorman heeft uit de liberale literatuur 
en uit de praktijk in tal van landen een 
groot aantal ideeën en voorstellen ge
put om aan te geven dat het liberalisme 
constructieve hervormingen van de 
ontwikkelde, democratische samenle
vingen bepleit. Leidraad vormen de 
reeds genoemde drie principes. Daar
bij hecht hij ook zeer veel waarde aan 
democratisering van bestaande institu
ties. zowel particuliere als publieke. 
Geef de mensen directe zeggenschap 
over datgene wat hen rechtstreeks raakt 
en tal van maatschappelijke doelstellin
gen zullen (veel efficiënter) worden ge
realiseerd. Met zijn voorstellen schuwt 
Sorn1an het niet. tal van bijna niet ter 
discussie staande instituties (zoals de 
beheersing van de geldhoeveelheid 
door de centrale banken) aan een kriti
sche bespreking te onderwerpen. Zijn 
voorstellen betreffen de belastinghet~ 

fing (niet op inkomsten, maar op de 
uitgaven). de overheidsfinanciën 
(constitutionele beperkingen à la 
Friedman). interne en externe debu
reaucratisering (deregulering). tlexibi
liteit van de beloningen (waardoor eer
der volledige werkgelegenheid ont
staat), democratisering, privatisering 
en hervormingen in de gezondheids
zorg en het onderwijs. 
Een aantal van deze voorstellen probe
ren wij in Nederland al te realiseren, 
maar andere stuiten nog, terecht of ten 
onrechte, op weerstanden of zijn nog 
nauwelijks besproken. Dat laatste mag 
niet verbazen, omdat die voorstellen 
een aanzienlijke breuk met de huidige 
praktijk betreffen. Wij moeten het als 
een opdracht beschouwen om in de 
voor ons liggende periode, waarin wij 
hopelijk deel kunnen blijven uitmaken 
van de regering, de voorstellen van 
Sorman en andere liberalen bespreek
baar te maken in de Nederlandse poli
tiek en in een of andere vorm te realise
ren. 

Toekomst van het liberalisme in Ne
derland 

Één punt uit het zo rijk aan ideeën zijn
de boek van Sorman wil ik in deze 
boekbespreking nog graag noemen. 
Hij stelt dat de werkelijke les die wij 
uit het succes van Japan kunnen leren 
is, dat wij de mensen moeten stimule
ren om zich een voorstelling te maken 
van de toekomst! Ik ben het met geen 
enkele andere conclusie van Sorman zo 
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Het boek: een vlot geschreven 
verslag van een reis doorheen 
12 Westerse landen. Maar vooral 
een diagnose van de problemen 
in onze samenleving en hoe het 
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eens als met deze. Een volk dat zich 
met optimisme en ondernemingszin zet 
aan het realiseren van inspirerende 
doelstellingen, kan niet anders dan suc
ces boeken. Dat geldt zeker voor een 
land als Nederland dat over veel kapi
taal, hoog opgeleide mensen en "know 
how" beschikt. De overheid moet in 
dit kader bijvoorbeeld geen andere in
dustriepolitiek voeren dan het in be
scheiden mate ondersteunen van nieu
we en toekomstgerichte initiatieven uit 
ondernemerskring. Deze steun moet 
beperkt blijven tot projecten die een 
meer dan normaal marktrisico kennen, 
maar grote psychologische, weten
schappelijke en (potentieel) economi
sche waarden hebben. De uitstraling 
van deze projecten kan ervoor zorgen. 
dat tal van andere ondernemers zien 
welke mogelijkheden er in de schoot 
van de toekomst verborgen liggen. Al
dus worden ondernemerschap, particu
lier initiatief, creativiteit, toekomstvi
sie, werkgelegenheid en welvaart gesti
muleerd. 
Japan laat ons zien dat een toekomstge
richte maatschappij veel kan presteren. 
In Japan is nu meer dan dertig (!)jaar 
de "liberaal-democratische" partij aan 

de macht. Een ongekend lange perio
de, die Japan een even ongekende peri
ode van hoge groeicijfers en welvaart 
heeft gebracht. Ik hoop dat in vele an
dere landen de liberale en "conserva
tieve" regeringen, die daar nu aan de 
macht zijn, de kans van de kiezers zul
len krijgen om hun beloftes waar te 
maken. Een periode van ongeveer vier 
jaar is in de meeste landen te kort om 
een samenleving te hervormen, gelet 
op onder andere de "tyrannie van de 
status quo". Voor onze Nederlandse li
berale partij zien de vooruitzichten er 
goed uit. Er zijn weleens twee voor
waarden genoemd voor behoud van de 
gewonnen aanhang en uitbreiding daar
van (A.P.M. Lucardie, "De VVD en 
de tweede jeugd van het liberalisme in 
Nederland". Civis Mundi, nr. 4, 1983). 
In de eerste plaats dienen wij succes te 
hebben met het herstel van de econo
mie. De kans dat wij daarin zullen sla
gen, lijkt groot. In de tweede plaats 
dienen wij de mensen zelf meer verant
woordelijkheid te laten dragen en alle 
mogelijkheden voor hun ontplooiing te 
scheppen. Wij kunnen dit kort aange
ven met democratisering en terugtred 
van de overheid, waar mogelijk. Deze 

tweede voorwaarde voor een verdere 
groei van de liberale aanhang in Ne
derland zal hoge eisen aan de politieke 
besluitvorming stellen, omdat hiermee, 
méér dan met de sanering van de over
heictsfinanciën en herstel van de markt
sector binnen de bestaande structuren, 
het hart van de bestaande instituties 
wordt geraakt. De liberale oplossing 
voor onze huidige maatschappelijke 
problemen is de moeilijkste, maar in 
onze democratische en ontwikkelde 
wereld de enig juiste. 

* "De liberale oplossing" door Guy Sor
man. Uitgeverij Lannoo, Tielt en Weesp. 
Oorspronkelijke titel: "La solution Libe
rale", Uitgeverij Fayard. Paris. 1984. 

Een verkorte versie l'an deze boek
bespreking is als nawoord opgenomen 
in de Nederlandse vertaling van het 
be.1proken boek. 
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Voorwoord 

Dit nummer opent met een bijdrage 
van Dr. K. Groenveld over de Miljoe
nennota 1986. Normaal gesproken is 
dit de laatste begroting van dit kabinet 
en is zo'n laatste begrotingsjaar het 
oogstjaar van een kabinet. 

Daarna komt een bijdrage van Dr. P. 
Winsemius, minister van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieubeheer, getiteld ''Handen vrij voor 
werkelijke prioriteiten rijksapparaat". 
Hij beschrijft de zgn. ''beleidsleven
scyclus" als een fasering van de ont
wikkeling van beleid. Hoe ontwikkelt 
nieuw beleid zich en wat kan er ver
volgens gebeuren? Een terugtreden 
van de overheid wordttegen de achter
grond van de beleidslevenscyclus ge
motiveerd. Via de zgn. "grote opera
ties", te weten de heroverweging, de 
deregulering, de decentralisatie, de 
privatisering, de reorganisatie van de 
rijksdienst en de personeelsinkrimping 
bij de rijksoverheid kan hieraan vorm 
worden gegeven. Deze maatregelen 
zijn nodig om ruimte te krijgen voor de 
werkelijke prioriteiten van de over
heid. Dit is de communicatiesprong 
die ons binnen 5 à 10. jaar te wachten 
staat, en de consequenties van de ar
beidstijdverkorting en de toenemende 
deeltijdarbeid. 
Ons redactielid ProfDr. S.K. Kuipers 
filosofeert over "De ontwikkeling van 
de Nederlandse economie in de jaren 
tachtig''. Hij analyseert kort de econo
mische depressie van 1980-1983 en 
geeft aan waarom het herstel eerst ge
leidelijk plaatsvindt. Ook waagt Kui
pers een voorzichtige poging om 
perspektieven voor de tweede helft van 
de jaren tachtig aan te geven. Daarbij 
is de economische groei van grote be
tekenis, ook voor de omvang van de 
werkloosheid. Voor een vollediger 
groeiherstel is eveneens herstel van de 
groei van de nationale bestedingen no
dig. 

Op uitnodiging van de redactie schrijft 
Drs. D.A. van der Hoeven over "D66 
en liberalisme". Het liberale karakter 
van D66 kan volgens hem worden ge
toetst aan o.a. het "Democratisch Ma
nifest" van D66. Van der Hoeven on
derscheidt een formeel naast een mate
rieel vrijheidsbegrip. In onze samenle
ving is sprake van een sterke weder
zijdse afhankelijkheid. Terugtreden 
van de overheid is vooral van belang 
indien het ingrijpen van de overheid 

contraproduktief wordt. Hij onder
streept de bijzondere rol van de over
heid bij de zorg voor het milieu. 

In dit nummer een drietal artikelen 
over overheidsinvesteringen. Aller
eerst gaat Ir. J. S. Knipscheer in op de 
besluitvorming over overheidsinveste
ringen in de infrastruktuur. In toene
mende mate wordt gepleit voor het op
voeren van de overheidsinvesteringen 
in de infrastruktuur. Knipscheer ba
kent dit begrip af en bespreekt het spe
cifieke belang van infrastruktuurpro
jekten. Ook geeft hij aan welke acties 
zijns inziens gewenst zijn om weer tot 
een kwalitatief hoogwaardige infra
struktuur te komen voor bij voorbeeld 
transport, telecommunicatie en media. 
Vervolgens behandelen Drs. A.F. Bak
hoven en Drs. C.L. Jansen de moge
lijkheden van privatisering van over
heidsinvesteringen. Zij achten dat mo
gelijk voor zover via een kosten
batenanalyse er sprake lijkt te zijn van 
geringere kosten voor de gemeenschap 
door privatisering. Het Markerwaard
plan wordt opgevoerd als een toetsing
sobject voor privatisering. Volledige 
privatisering op initiatief en voor risi
co van de particuliere sektor achten de 
schrijvers in de meeste gevallen niet 
wenselijk en ook niet haalbaar. 
Het derde artikel betreffende overheicts
investeringen gaat over overheidsin
vesteringen en regionale ontwikkeling, 
en is geschreven door Prof Dr. 
J.H.P. Paelinck. In een Europese 
ruimtelijke economische context kijkt 
de auteur naar de Nederlandse situatie. 
De mogelijkheden van voorwaarden
scheppend beleid en de rol van de 
overheidbeslissingen spelen daarbij 
een rol. Welke ontwikkelingsdoelein
den streeft een regio na? Een herbezin
ning over de rol van de overheidsin
vesteringen en -uitgaven acht Paelinck 
noodzakelijk. 

Een bijdrage van Dr. W.N.A. Klever in 
no. 1 van deze jaargang over de libera
le ideologie heeft geleid tot een princi
piële reactie van Prof Dr. S. W. Cou
wenberg in dit nummer. Daarna volgt 
een antwoord van Klever. Wat is alge
meen belang? Wat is het onderscheid 
tussen de machtsstaat en de rechts
staat? Waar ligt het onderscheid tussen 
socialisten en liberalen als het gaat 
om de afweging van individuele vrij
heid en de rol van de staat? 
Wederom discussie in de twee daarna 

volgende bijdragen. Ons oud-redactie
lid ProfMr. D. Simons gaat op ver
zoek van de redactie in op de bijdrage 
van Ed Nijpels in "Liberaal Reveil" 
over ''strategisch monisme'' (25ejaar
gang, nr. 4). Hij stelt dat Nijpels in 
grote trekken de bestaande situatie 
goed heeft getekend. In de toekomst 
kunnen zich ook moeilijke situaties 
voordoen, bij voorbeeld bij een min
derheidskabinet. 

Ook Drs. N.P.M. Klein schrijft over 
de begrippen "dualisme" en "mo
nisme". Hij beschouwt strategisch 
monisme als een vanuit liberale visie 
ongewenste afzwakking van het dua
listische principe. 

Dit nummer sluit af met een bespre
king van het boek "Modern constituti
oneel recht en emancipatie van de 
mens" van Prof.Dr. S.W. Couwen
berg, besproken door Mr. G. W.A. van 
der Velde. 

J.A. Weggemans 

RECTIFICATIE 
In het themanummer Kunstbeleid (26e 
jaargang, no. 2, juni 1985) is een sto
rende fout geslopen in de tekst van het 
gesprek van liberale politici met mede
werkers van de Teldersstichting en de 
Boekmanstichting over de uitgangs
punten van een liberaal kunstbeleid, p. 
49, middenkol om, 3e regel van onder: 
" ... gecentraliseerd beleid ... ", moet 
zijn: gedecentraliseerd be
leid ... ". 

Wijzigingen in de redactie 
Drie redactieleden hebben zichterug
getrokken uit de redactie. 
Drs. K.A. Nederlof is teruggetreden 
wegens het aanvaarden van een baan in 
het buitenland. De redactie is hem veel 
dank verschuldigd voor zijn jarenlange 
inspanningen die o.a. ook hebben geleid 
tot een betere lay-out van ons blad. 
Verder heeft één van onze noordelijke 
redactieleden, H. Dubbelboer zich te
rug moeten trekken in verband met het 
aanvaarden van een andere werkkring. 
Ook hem is de redactie erkentelijk 
voor zijn inbreng. 
L. de Waal heeft wegens drukke werk
zaamheden elders zijn plaats in de re
dactie moeten opgeven. De redactie 
wil hem op deze plaats ook hartelijk 
danken voor zijn inzet. 
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Column 
Is de Staat Failliet? 

Dr. K. GROENVELD 

In I967 schreef Professor Pen in het 
Parool (3 januari) een interessant 
stukje over het staatsvennogen. Op 
grond van de in de Miljoenennota op
genomen staatsbalans concludeerde 
hij dat per 3I december I965 het 
staatsvennogen (het verschil tussen de 
bezittingen en de schulden van de over
heid) voor het eerst sedert de Tweede 
Wereldoorlog weer positief was ge
worden. Voor het eerst na de oorlog 
was de staat weer boven Jan. 
Dezer dagen is de Miljoenennota I986 
verschenen, waarin wordt uitgelegd 
hoe het zit met de toestand van 's Rijks 
Financiën. Kijken wij naar de staats
balans, dan blijkt dat het staatsvenna
gen eind I984 negatief is: minus circa 
30 mld. guldens. Dit betekent dat, in
dien de staat gedwongen zou worden 
haar bezittingen te liquideren ten einde 
de schulden te betalen, zij bijna f 30 
mld. tekort zou komen. Volgens Van 
DaZe ben je dan failliet. 
Nu zal het faillissement evenwel niet 
worden uitgesproken, omdat de schuld
eisers niet allemaal tegelijkertijd op de 
stoep staan aan het Korte Voorhout, 
maar toch zou men kunnen zeggen: de 
toestand van 's Rijks Schatkist is jam
merlijk. Deze constatering zal vele le
zers van Liberaal Reveil niet verbazen. 
Men zal redeneren dat als de overheid 
jaar op jaar een financieringstekort 
heeft, dit wel moet leiden tot staatsbank
roet. Toch klopt die argumentatie niet. 
Immers, ondanks het bestaan van fi
nancieringstekorten groeide het staats
vennogen vanaf I965 continu tot I977. 
In I977 had de staat een vennogen van 

circa f 40 mld. Hoe kan dat? Tekorten 
en toch een groeiend staatsvennogen? 
Dat komt omdat de staat tot I977 
spaarde. Zij consumeerde namelijk 
minder dan zij aan lopende middelen 
(voornamelijk belastingmiddelen) ont
ving. Maar omdat die overheidsbespa
ringen onvoldoende waren om de over
heidsinvesteringen te financieren, 
moest er worden geleend. Zoals ook 
voor gewone burgers geldt: als je geld 
spaart in de sfeer van de gewone uitga
ven en inkomsten, dan vonnje venno
gen, zelfs wanneer die besparingen on
voldoende zijn om de investeringen in 
activa te betalen. Anders wordt het 
echt.er wanneer er geld moet worden 
geleend om de gewone lopende uitga
ven te doen: dan gaat het vennogen 
achteruit. Dat nu is het geval sinds 
I977. De overheid leende meer dan de 
toename van haar activa en gebruikte 
aldus een stuk van het geleende geld 
voor lopende uitgaven (lonen voor 
ambtenaren, rente op staatsschuld 
etc.). Sinds I977 is het staatsvennog en 
gekelderd. In I983 werd het negatief 
(- f I 4 mld.) en eind vorig jaar kwam 
de overheid f 30 mld. tekort. Ook in 
I985 zal het vennogen verder afne
men. Immers, ook in dit jaar overtref
fen de lopende uitgaven de lopende 
middelen. In I 986, zo leert de Miljoe
nennota, vertoont de zogenoemde ge
wone dienst weer een tekort, zodat de 
ontsparing voortduurt. 
Een belangrijke reden voor het ver
schijnsel dat het staatsvennogen steeds 
negatiever wordt, vannen de stijgende 
rentebetalingen en ajlossingsverplich
tingen. De overheid moet lenen om aan 
de in het verleden aangegeane ver
plichtingen te voldoen en daanne'e 
neemt zij nieuwe verplichtingen op 
zich. Een vicieuze cirkel, een neer
waartse spiraal, die duidelijk zicht
baar wordt bij het aanschouwen van de 
staatsbalansen. 
Deze zorgwekkende tendens valt niet 
zo op als wij slechts kijken naar de om
vang van het financieringstekort zelf 
Dit tekort,_ als percentage van het na
tionale inkomen, is immers sedert het 
aantreden van dit kabinet continu ge
daald (van I 0 procent naar 8 procent 
in I985). Deze tekortreductie zegt ech
ter weinig over 's Rijks Financiën, in
dien wij niet weten wat er met het ge
leende geld is gebeurd. Vroeger 

schreef de comptabiliteitswet voor, dat 
de begroting moest worden gesplitst in 
een gewone dienst (voor de lopende 
sfeer) en een buitengewone dienst 
(voor de kapitaalsfeer). Door te kijken 
naar het saldo op de gewone dienst, 
werd de mutatie in het staatsvennogen 
direct zichtbaar. _ 
Onder invloed van het keynesianisme 
(dat is al datgeen sommigen aan Key
nes denken te kunnen ontlenen) is het 
ondescheid gewone dienstlbuitengewo-

, ne dienst losgelaten. Daardoor werd 
de aandacht verlegd van het saldo in 
de lopende sfeer ( = mutatie van 
het staatsvennogen) naar het financie
ringstekort. Dat heeft een gevaarlijke 
kant, omdat men door een dergelijke 
fixatie ongemerkt kan afglijden naar 
een staatsbankroet. Van belang is na
melijk niet alleen de omvang van het 
geleende (of te lenen) bedrag, maar 
ook de aanwendingsrichting ervan. 
Reeds is gesteld dat wanneer een rela
tief dalende schuldvergroting in toene
mende mate wordt gebruikt voor het 
betalen van rente op staatsschuld, het 
vennogen van de staat steeds verder 
inteert en dat is heden ten dage het ge
val. Gelukkig is er de staatsbalans, die 
ons helpt om veranderingen in de sol
vabiliteit op het spoor te komen. Zo ge
zien, is het daarom vreemd deze balans 
ergens achterin de Miljoenennota (in 
een bijlage) te vinden. 
Nu moeten er ter relativering van het 
belang van de staatsbalans nog wel 
een paar kanttekeningen worden ge
maakt. Van belang bij de bepaling van 
het staatsvennogen is de waardering 
van de activa (liquide middelen, vorde
ringen op korte en lange tennijn, deel
nemingen, de Staatsbedrijven en de 
roerende en onroerende goederen). 
Waar het gaat om de liquide middelen, 
zijn er geen problemen. De waarde
ring van de niet-liquide activa is echter 
zeer problematisch, met name omdat 
er voor deze goederen geen markt be
staat. Wat is de waarde van een vier
baansweg, van een kazerne, van een 
dijk, etc. ? Voorts verschijnen sommige 
activa niet op de staatsbalans: straal
jagers worden onmiddellijk afgeschre
ven, hoewel je ze toch na een aantal ja
ren gebruik zou kunnen verkopen aan 
een ander land. 
Men kan zich ook steeds de vraag stel
len, in hoeverre bepaalde uitgaven 



consumptief zijn en waarom andere 
uitgaven tot de investeringsuilgaven 
worden gerekend. Het valt bijvoor
beeld te verdedigen om de lonen, be
taald aan onderwijzers, te rekenen tot 
de investeringsuitgaven. De door deze 
onderwijzers gegeven lessen zijn im
mers investeringen in menselijk kapi
taal, waardoor het "vermogen" van 
de samenleving toeneemt. Daar moet 

echter onmiddellijk aan worden toege
voegd dat dit menselijk kapitaal, god
dank, geen "staatsvermogen" is. Het 
hier gegeven voorbeeld probeen ech
ter duidelijk te maken, dat het onder
scheid tussen consumptie en investe
ringen niet zo glashelder is. 
Niettegenstaande deze relativeringen 
geeft de staatsbalans toch nuttige in
formatie. De betekenis van deze infor-

Handen vrij voor werkelijke 
prioriteiten rijksapparaat 

Dr. P. WINSEMIUS (1) 

Toen de Grote Operaties (2) werden 
ingezet om de beleidsdoelstellingen 
van de regering zoals geformuleerd in 
het Regeerakkoord te realiseren, werd 
dat door vriend en vijand met ruim wa
pengekletter gesignaleerd. Deregule
ring versus ontregelen, decentrale uit
voering van overheidstaken (door pro
vincies of gemeenten) versus centrale 
uitvoering (door het Rijk), afstoten 
van delen van traditionele overheidsta
ken naar het particuliere bedrijfslev~n 
door middel van privatisering. Er wer
den even zoveel vraagtekens bijgçzet. 
Voeg daarbij de voorgenomen perso
neelsinkrimping (meer bekend als de 
"4 x 2% -operatie") en het voortzetten 
van de door het kabinet overgeërfde 
heroverwegingen (inmiddels in 5e en 
6e ronden aangekomen) en het projekt 
reorganisatie rijksdienst. Het is duide
lijk dat, nadat de eerste kruitdampen 
waren opgetrokken, ook het ambtena
renapparaat met enige bezogdheid de 
ontwikkeling tegemoet zag. 
Bijna drie jaar van deze kabinetsperio
de zijn inmiddels verstreken. De kri
tiek op de wijze van uitvoering en het 
effect van de Grote Operaties is toege-

nomen. In het koor van belangenorga
nisaties (deregulering), ambtenarenor
ganisaties (personeelsinkrimping, pri
vatisering) en lagere overheden (de
centralisatie) voegden zich ook andere 
stemmen. Eerst, zacht, een aantal top
ambtenaren, die onbegrip uitten ten 
aanzien van de "over elkaar heen bui
telende operaties''. Meer recent, tij
dens besprekingen in zowel de Tweede 
als de Eerste Kamer, vooral ook uit 
politieke hoek. Lopend van een kraai
end "Wij hebben jullie het altijd wel 
gezegd: jullie maken er niets van" tot 
een bevriend "Wij blijven in jullie ge
loven, maar komt er nog wat van?", 
waarbij gewezen wordt op de als be
perkt ervaren resultaten bij de aanpak 
van decentralisatie, deregulering en 
vooral privatisering. 

Ik wil hier niet in detail ingaan op wat 
er op dit moment wèl of niet bereikt is 
door de Grote Operaties. In recente 
kamerstukken en -behandelingen is 
daar uitgebreid aandacht aan besteed. 
Ik meen dat een groot deel van de aar
zelingen die velen nu hebben, voor
tkomt uit een te hoog gespannen ver
wachtingspatroon. Omdat de noodzaak 
van verdere actie echter onverminderd 
aanwezig is, is het daarom zinvol terug 
te keren naar de bron: de filosofie, de 
visie achter de Grote Operaties. 
Uitgangspunten daarbij zijn dat (a) be
leid erop gericht dient te zijn maat
schappelijke problemen effectief en ef
ficiënt op te lossen en (b) de hoofdtaak 
van de rijksoverheid is - in samenwer
king met de lagere overheden - het for
muleren en uitvoeren van dit beleid. 
De terreinen en de vraagstukken die 
opgelost moeten worden, bestrijken 
een breed scala van activiteiten. Zij 
hebben echter een aantal globale ken
merken met elkaar gemeen, vooral in 
de wijze waarop het beleid tot ontwik
keling komt. Binnen het Ministerie 

rnatie is groter geworden, nu seden 1978 
de indeling van de begroting in een ge
wone en een kapitaaldienst is afge
schaft. Hoewel er bij een negatief 
staatsvermogen niet zonder meer tot 
staatsbankroet geconcludeerd mag 
worden, geeft de waar te nemen ont
wikkeling in dit vermogen toch reden 
tot grote zorg omtrent de toestand van 
's Rijks Financiën. 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or
dening en Milieubeheer (VROM) zijn 
wij deze kenmerken gaan beschrijven 
met behulp van het raamwerk van de 
zogenoemde beleidslevenscyclus. 

Beleidslevenscyclus 
In grote lijnen kunnen vier fasen van 
ontwikkeling worden onderscheiden 
bij de behandeling van beleids
vraagstukken, te weten (1) onderken
ning, (2) beleidsformulering, (3) 
oplossing, en (4) beheer (figuur 1)(3). 

figuur1 

De beleidslevenscyclus 

politiek 
gewicht 

Fase 1 wordt gekenmerkt door de on
derkenning van een beleidsvraagstuk 
als zodanig. Veelal wordt het mogelij
ke belang in eerste instantie naar voren 
gebracht door een belangenorganisa
tie, soms met steun vanuit de weten
schap. Vanuit de rest van de maat
schappij wordt in dit stadium lauw of 
afhoudend gereageerd en politiek 
wordt nauwelijks actie ondermomen. 
Dit verandert veelal pas indien ten ge-
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volge van het nadrukkelijk ontstaan 
van knelpunten (uitbarstingen van on
genoegen, incidenten) publiek en pers 
geïnteresseerd geraken en het beleids
vraagstuk op de politieke agenda 
wordt geplaatst. 
Opgemerkt moet worden dat zich hier 
een belangrijk politiek beslismoment 
voordoet. Met name dient een ant
woord gegeven te worden op de vraag: 
waar begint de rol van de overheid? 
Welke verantwoordelijkheden moet de 
rijksoverheid op zich nemen en welke 
dienen overgelaten te worden aan de 
invulling door lagere overheden of 
door "de maatschappij"? 
Wordt de keus gemaakt een vraagstuk 
op de politieke agenda te plaatsen, dan 
breekt fase 2 aan, die van de beleids
formulering. Op basis van meestal 
(nog) onvoldoende gegevens worden 
de hoofdlijnen van een beleid ontwik
keld met het bijbehorende instrumen
tarium van wet- en regelgeving. Daar
bij is vooral de effectiviteit van het 
nieuwe beleid van belang, in veel min
dere mate de efficiëntie. Hoewel, 
naarmate het beleid zich concretiseert, 
de vrijheidsmarges kleiner worden, 
wordt juist in deze fase inhoud gege
ven aan de aard en de omvang van de 
overheidsbemoeienis. Er dienen keu
zen gemaakt te worden ten aanzien van 
het in te zetten instrumentarium (wet
en regelgeving); stimulering bijv. door 
subsidiëring; vrijwillige afspraken), de 
wijze van financiering en de verdeling 
van eventuele lasten, het juiste 
tijdspad, het benodigde handhavings
systeem, enz. Fase 2 wordt in het alge
meen gekenmerkt door een felle pola
risatie tussen voor- en tegenstanders 
van specifieke maatregelen. Zowel po
litiek als pers besteden nu veel aan
dacht aan het onderwerp. Deze aan
dacht vermindert pas, wanneer het 
probleem op papier onder controle is 
en wanneer met een nu beschikbaar in
strumentarium begonnen kan worden 
met de daadwerkelijke beleidsuitvoe
ring: fase 3, die van de oplossing van 
het vraagstuk, is bereikt. Daarbij 
blijkt, dat bij de beleidsvoorbereiding 
vaak onvoldoende aandacht is gegeven 
aan de praktische zijde van de uitvoe
ring. Vooral de controle en de hand
haafbaarbeid eisen dan nadere uitwer
king. De aandacht verschuift in toene
mende mate naar de efficiëntie van de 
uitvoering. Niet soepel verlopende re
gelingen komen in aanmerking voor 
stroomlijning (" herregulering "). 
Naarmate de ervaring breder wordt en 
de resultaten van het gevoerde beleid 
zich concretiseren, worden de moge
lijkheden groter voor een overdragen · 
van (delen van) taken door de rijks
overheid aan de lagere overheden 
en/ of aan de- inmiddels onderkende-

eigen verantwoordelijkheid van de ge
reguleerde partijen. De fase van de ei
genlijke beleidsuitvoering wordt afge
sloten, wanneer het oorspronkelijke 
probleem tot een maatschappelijk aan
vaardbaar niveau is teruggebracht. 
In de laatste fase,fase 4, ligt de nadruk 
dan op het beheer, het voorkomen dat 
op enigerlei wijze zich voordoende 
ontwikkelingen leiden tot een onge
wenst herleven van de eerdere proble
matiek. Beperking van de inzet van 
personele en financiële overheidsmid
delen is van belang. Een verdere ver
soepeling en zelfs afschaffing van re
gelgeving kan daarbij overwogen wor
den, omdat het beleid als het ware in
gebed is in het maatschappelijke den
ken; het is een onderdeel geworden 
van de cultuur. 

Het mag duidelijk zijn, dat het boven
beschreven model van de beleidsleven
scyclus niet meer is dan een denkraam. 
Even duidelijk is, dat op vele be
leidsterreinen, waarmee de rijksover
heid van doen heeft, de zeer uiteenlo
pende beleidsvraagstukken met sterk 
verschillende methoden en tijdspaden 
worden aangepakt. Nieuwe maat
schappelijke ontwikkelingen kunnen 
leiden tot een bijstelling van een eerder 
geformuleerd beleid of zelfs tot een 
geheel nieuwe probleemstelling: de 
beleidslevenscyslus wordt dan afge
broken en vervangen door een nieuwe 
generatie beleid, die - voortbouwend 
op de lessen van het verleden - een ei
gen levenscyclus aanvangt. Toch kan -
zelfs zonder nadere toelichting - de 
werking van het model worden geïl
lustreerd, door een aantal belangrijke 
vraagstukken op milieugebied te schet
sen in de fase van hun beleidslevenscy
clus, waarin zij in Nederland op dit 
moment verkeren (figuur 2). 

figuur2 

Stand milieubeleid 

politiek 
gewicht 

1 

Erkenning I Beleid'- I Oplossing 
1 formulering I 

I 
I rv-erz-u~ri-nge:.-.., 
1 vermesting 

: ~h~~jj~~~~g 
I afvalstoffen 
I verontreiniging 
1 bodem 
I binnenlucht 
1 kwaliteit 

I 
I 

Beheer 

--fase 

Onvoldoende zelfbeperking rijks
overheid. 
Wat is er nu misgegaan in de jaren 60 
en 70, dat heeft geleid tot de Grote 
Operaties? Het is daarbij goed een mo
ment te kijken naar het profiel van het 
rijksapparaat. 
Voor het formuleren en uitvoeren van 
het beleid beschikt de rijksoverheid 
over financiële en personele middelen. 
Het geld en de menskracht worden in
gezet voor het oplossen van de vraag
stukken, die zich voordoen op de ver
schillende beleidsterreinen. In sommi
ge gevallen zal dit problemen betref
fen, die in fase 1 of 2 van hun be
leidslevenscyclus verkeren. In de 
andere gevallen verkeren de beleids
vraagstukken in de latere fasen van de 
cyclus. Door de inzet van de personele 
middelen te rangschikken naar de fase 
waarin de vraagstukken verkeren, kan 
door optelling een beeld worden ver
kregen van het profiel van het rijksap
paraat (figuur 3). 

figuur3 
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De ontwikkeling van de jaren 60 en 70 
nu wordt gekenmerkt door een onvol
doende zelfbeperking van de be
leidsmakers. Nieuwe beleidsprioritei
ten werden toegevoegd aan het taken
pakket van de rijksoverheid, zonder 
dat daartoe ruimte werd gecreëerd 
door afstoting van andere taken. Be
staande taken, die rijp waren voor 
overdracht aan lagere overheden of 
aan de particuliere sector, werden aan
gehouden en de uitvoering van deze ta
ken werd geperfectioneerd door veel 
zeer verfijnde regelgeving. Door een 
overmatig geloof in de almachtigbeid 
van de rijksoverheid, werd de eigen 
verantwoordelijkheid van lagere over
heden, burgers, bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties uitgehold. 
Om dit alles te financieren, werd een 
toenemend beslag gelegd op de be-
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schikbare middelen, met als gevolg 
een sterk oplopend financieringstekort 
van de rijksoverheid en een te groot 
beslag van de collectieve sector op het 
nationale inkomen. En als resultaat 
van deze ontwikkelingen verbreedde 
het profiel van het rijksapparaat zich in 
de richting van een groter accent op de 
fasen 3 en 4 van de beleidslevenscy
clus (figuur 4). 

figuur4 
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Terugtreden rijksoverheid noodza
kelijk. 
Dit was de situatie, die het huidige ka
binet aantrof bij het aantreden in no
vember 1982. Het noodzaakte tot een 
politieke keus, een keus die tevoren in 
onvoldoende mate gemaakt was. Een 
verregaande zelfbeperking was nood
zakelijk, in het bijzonder ook voor het 
terugbrengen van het profiel van het 
rijksapparaat tot normale proporties. 
Gekozen werd voor het uitvoeren van 
de Grote Operaties. Via zes actiepro
gramma's werd gericht ingegrepen, 
ten einde de voortwoekerende verbre
ding van het profiel te keren. 

(1) Heroverweging. De van vorige ka
binetten overgeërfde heroverwe
gingsexercities concentreren zich 
in hoge mate op een herbezinning 
rond de taakuitvoering van gerijpt 
beleid, fasen 3 en 4. Vereenvoudi
ging van bestaande methodieken, 
verminderde bemoeienis van rijks
zijde, grotere doelmatigheid van 
apparaten vormen de terugkerende 
elementen in alle deelprojekten. De 
doorlichtingen hebben daarbij al
lengs sterk het karakter van finan
ciële bezuinigingsoperaties verkre
gen. Door de veelvuldige herhaling 
- er wordt nu inmiddels gesproken 
over de 6e heroverwegingsronde! -
vertoont de aanpak sporen van 

sleet. Blijft echter recht overeind 
staan, dat een periodieke herover
weging van specifieke beleidster
reinen een wezenlijk onderdeel 
vormt van het doelmatig doorlopen 
van de beleidslevenscyclus. 

(2) Deregulering. Dereguleren - in de 
zin waarin het kabinet het begrip 
hanteert - betekent: regelen wat no
dig is, maar niet meer dan dat. En 
wat geregeld moet worden, dient 
aangepakt te worden op een wijze, 
die zo aanvaardbaar en doelmatig 
mogelijk is voor al degenen die er
mee te maken hebben. 
Veelal betekent dit het stroomlijnen 
van bestaande regelgeving en het 
verkorten van procedures met be
trekking tot beleidsvraagstukken, 
die in fase 3 van hun levenscyclus 
verkeren (in feite herregul eren). 
Een concreet, belangrijk voorbeeld 
binnen VROM vormt de ingrijpen
de wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, waar de ter
mijnen voor het totstandkomen van 
bestemmingsplannen en het ver
krijgen van een uitspraak bij 
Kroonberoep drastisch zijn terug
gebracht. 
Een aantal malen betekent het ook, 
afschaffen van niet langer noodza
kelijke regelgeving rond beleids
vraagstukken, die inmiddels vol
doende zijn ingebed in het maat
schappelijke verkeer (fase 4). 
Voorbeeld binnen VROM: de wij
ziging van de Woningwet - inmid
dels in voorbereiding en naar ver
wachting in de loop van 1986 van 
kracht wordend- waarbij voor klei
nere aanpassingen in en rond het 
huis (dakkapellen, pergola's, klei
ne uitbouwen) niet langer een ver
gunning van de gemeente vereist 
zal zijn. 

(3) Decentralisatie. Een volwassen be
leid - typisch voor het laatste deel 
van fase 3 - kan veelal doelmatiger 
worden uitgevoerd door lagere 
overheden, die immers beter op de 
hoogte zijn van plaatselijke omstan
digheden en dichter bij de burger of 
het lokale bedrijfsleven staan. 
Voorwaarde is natuurlijk wel, dat 
de dan verantw.q_ordelijke bestuurs
laag voldoende is toegerust voor de 
uitgebreide taakstelling. Wanneer 
het betrokken beleid voldoende uit
gekristalliseerd en een maatschap
pelijk draagvlak heeft verkregen, 
dan is het als het ware de puberteit 
ontgroeid en moet het kind het huis 
uit om werkelijk volwassen te kun
nen zijn. 
Het behoeft geen nader betoog, dat 
de weerstanden van de geestelijke 

vaders in Den Haag hiertegen veel
al groot zullen zijn. Maar het kan, 
blijkt ook uit ervaring binnen 
VROM met delen van het taken
pakket op het gebied van volkshuis
vesting (stadsvernieuwing) en mi
lieubeheer( afvalstoffenverwijde
ring). Daarbij past de kanttekening 
dat decentralisatie niet op alle be
leidsterreinen de aangewezen weg 
is; een centrale uitvoering van de 
belastingwetgeving (door de Be
lastingdienst), of van het vervol
gingsbeleid (door het Openbaar 
Ministerie) verdienen om meerdere 
redenen een duidelijke voorkeur. 

(4) Privatisering. Wanneer een be
leidsvraagstuk in hoge mate onder 
controle is gebracht en de maat
schappelijke inbedding vrijwel vol
ledig is, in het algemeen fase 4, 
vervalt vaak de noodzaak van een 
voortgezette taakuitvoering door de 
overheden. Dit geldt zeker, indien 
het aanbod vanuit het particuliere 
bedrijfsleven voldoende breed en 
divers is, zodat niet het gevaar 
dreigt van afhankelijkheid van een 
monopolist. Op geselecteerde be
leidsterreinen kan de overheid zich 
dan terugtrekken en de vrijkomen
de ruimte laten aan het particuliere 
initiatief. 
De verwachtingen ten aanzien van 
de privatiseringsmogelijkheden van 
de rijksoverheid mogen echter niet 
te hoog gespannen zijn. Veelal zal 
de privatisering zich toespitsen op 
taken, die tijdens fase 3 van hun be
leidslevenscyclus reeds overgegaan 
zijn naar de lagere overheden. Te 
denken ware aan de gemeentelijke 
huisvuilophaaldiensten, die in een 
aantal plaatsen succesvol zijn opge
volgd door particuliere dienstverle
ning. Maar toch, ook bij het Rijk 
bestaan mogelijkheden. Mij weer 
beperkend tot VROM, kan gedacht 
worden aan delen van het takenpak
ket van het Kadaster en aan interne 
dienstverlening op een aantal ge
bieden. 

(5) Reorganisatie Rijksdienst. De laat
ste twee Grote Operaties zijn meer 
generiek van aard. Zij richten zich 
niet op specifieke beleidsterreinen, 
maar beogen via een breder aan
grijpingsvlak het veranderingspro
ces te bevorderen. Het projekt Re
organisatie Rijksdienst, onder het 
deskundig toezicht van de regering
scommissaris, Prof. Tjeenk Wil
link, is een erfenis van voorgaande 
kabinetten. Uitgangspunt is ge
weest om de door velen wenselijk 
geachte reorganisatie van de Rijks
dienst in een stroomversnelling te 
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brengen. Een gerichte aanpak en 
met name ook een voldoende poli
tieke bereidheid om daadwerkelijk 
aan verandering mee te werken, 
zijn daartoe randvoorwaarden. 

(6) Personeelsinkrimping ("4 x 2 %~) 
operatie''). De personeelsimkrim
ping laat de ruimte om binnen een 
harde, getalsmatige doelstelling 
een invulling aan de opgelegde 
taakstelling te geven, die rekening 
houdt met de specifieke ontwikke
lingen binnen het departement. Bij 
VROM heeft dit geleid tot een rela
tief kleinere inkrimping bij Milieu
beheer (groot aandeel in de fasen 1 
en 2 van de beleidslevenscyclus) en 
Volkshuisvesting (taakverzwaring 
door zeer grote toename van Indivi
duele Huursubsidie-gerechtigden). 
De overige afdelingen, met een in 
het algemeen sterkere nadruk op fa
se 3 en 4-activiteiten, zijn tegen de
ze achtergrond zwaarder aangesla
gen (2,4% tegenover 1% inkrim
ping). 

Versterkte uitvoering wenselijk. 
Het belang is duidelijk. Een politiek 
geïnspireerde hoofdrol van de rijkso
verheid heeft in de jaren 60 en 70 ge
leid tot een overmatige verbreding van 
het profiel van het rijksapparaat. In het 
bijzonder een te grote verzwaring van 
de beleidsactiviteiten in fasen 3 en 4 
dient nu met grote inspanning gecorri
geerd te worden. De zes Grote Opera
ties dienen dit in samenhang, maar met 
verschillende aangrijpingspunten en 
methodieken te doen (figuur 5). 

figuur5 
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Het probleem is ook duidelijk. Het 
overgrote deel van het rijksapparaat is 
ingezet voor fase 3 en 4-activiteiten. 
Het is dan ook juist het functioneren 
van deze grotere, gerijpte en daardoor 

veelal meer verstarde afdelingen, dat 
het meest concreet in beschouwing 
wordt genomen bij de Grote Operaties. 
Maar politiek en ambtelijk is traditio
neel weinig eer te behalen met heror
ganisaties van fase 3 en 4-activiteiten. 
Politiek en pers zijn veel meer geïnte
resseerd in nieuwe fase 1 en 2-proble
men; ambtelijk zal een systeem dat 
zich bedreigd voelt door verandering, 
hiertegen weerstand bieden. Gegeven 
ook de eerder gesignaleerde aarzeling, 
zowel bij politiek als ambtelijk Den 
Haag, is het tegen deze achtergrond 
wenselijk de uitvoering van de Grote 
Operaties te versterken. Dit zal moe
ten gebeuren langs tenminste vijf lij
nen. 

In de eerste plaats dient het een ieder 
binnen de rijksdienst duidelijk te zijn, 
welke samenhang er bestaat tussen de 
Grote Operaties. Dit geldt heel speci
aal de actief meedenkende, enthousi
aste laag onder de top, die nu veelal te 
weinig hoort ("er gebeurt dus toch 
niks"). Dit is dodelijk voor de motiva
tie en dus voor de operaties. Mensen 
begrijpen graag waarom iets gebeurt, 
wat het doel en de samenhang zijn van 
datgene, dat toch enigszins bedreigend 
op hen afkomt. Zij zijn dan beter in 
staat hier begrip voor op te brengen en 
zelfs om positief op de vraagstelling in 
te spelen. Het is aan het kabinet de 
achtergronden van deze politieke keus 
uit te dragen. 
In de tweede plaats dient de politieke 
bespreekbaarbeid te worden verbe
terd. Een samenhangende verslagleg
ging richting Tweede Kamer moet uit
nodigen tot politieke toetsing en daar
mee bijdragen om het functioneren van 
het rijksapparaat het gewicht te geven, 
dat het qua belang toekomt. Individue
le bewindslieden moeten niet gemeten 
worden naar de mate waarin zij zich 
hebben kunnen onttrekken aan één of 
meer van de Grote Operaties, maar 
naar de mate waarin zij hieraan invul
ling hebben gegeven. 
In de derde plaats is zowel intern als 
extern een duidelijke cordinatie van de 
uitvoering van de Grote Operaties van 
belang. Intern - binnen het ambtelijk 
apparaat - is een belangrijke rol weg
gelegd yoor de Adviescommissie 
Rijksdienst (A.R.D.) als sluitstuk van 
het interdepartementale ambtelijke 
overleg. Ook binnen elk departement 
dient een centraal aanspreekpunt te be
staan onder de directe supervisie van 
de secretaris-generaal of zijn plaats
vervanger. Binnen het kabinet zelf is 
in de presentatie een grotere rol wen
selijk voor de Minister-President. De 
huidige gespreide verantwoordelijk
heid over drie cordinerende· be
windslieden(4) schept teveel het beeld 

van een verbrokkelde beleidsuitvoe
ring. Van groot belang blijft echter de 
individuele verantwoordelijkheid van 
elke bewindspersoon voor de gang van 
zaken binnen het eigen departement. 
Alleen indien binnen de departementa
le hiërarchie de verantwoordelijkhe
den op elk niveau duidelijk zijn en alle 
betrokkenen, van hoog tot laag, aan
spreekbaar zijn voor hun aandeel in de 
uitvoering van de Grote Operaties, 
ontstaat de organisatorische hardheid 
die op dit moment noodzakelijk is. 
In de vierde plaats dient te worden ge
waarborgd, dat de operaties, die nu als 
projekt worden aangepakt, weer als 
normaal procesmatig onderdeel van 
het beleid worden uitgevoerd. Dit punt 
kan niet genoeg benadrukt worden. 
Voorkomen moet worden, dat in de 
toekomst een herhaling van de Grote 
Operaties op de politieke agenda zal 
verschijnen. Daartoe is vooral van be
lang, dat "Den Haag" - politiek en 
ambtelijk - de essentie van de be
leidslevenscyclus onderkent en onder
schrijft. Op de politiek, bewindslieden 
en parlement, rust de verantwoorde
lijkheid van de zelfbeperking in de 
vroege fasen van de beleidslevenscy
clus. Welke problemen worden aan het 
slot van fase 1 wèl op de politieke 
agenda geplaatst, en vooral, welke 
niet? Wanneer de machinerie van het 
beleidsformulieren in fase 2 eenmaal 
in werking is getreden, is een grote 
mate van terughoudendheid gewel)st in 
de keuze van het beleidsinstrumentari
um en de mate van gedetailleerdheid 
van te nemen maatregelen. In de late
re, uitvoerende fasen 3 en 4; dienen de 
politiek en ambtelijke top van de de
partementen zich bewust te zijn, dat de 
voortdurende kritische analyse van de 
activiteiten een wezenlijk .en perma
nent proces vormt op elk zichzelf ver
nieuwend beleidsterrein. Alleen indien 
de bereidheid bestaat hiernaar te han~ 
delen, kan worden voorkonten dat het 
rijksapparaat opnieuw uitdijt naar on
gewenste vorm. 
Tenslotte, de vijfde hoofdlijn er bestaat 
geen surrogaat voor gezond verstand. 
Vooral politiek is van groot belang dit 
verstand te blijven gebruiken. De be
leidslevenscyslus laat zien, dat niet alle 
activiteiten zich lenen voor decentrali
satie of privatisering. Met name dient 
deze waarschuwing te gelden waar het 
deregulering betreft. In te hoge mate 
wordt de aandacht geconcentreerd op 
wet- en regelgeving, die in de jaren 70 
op gang is gebracht. lllustratief is het 
overmatige accent op de milieuwetge
ving en op de in voorbereiding zijnde 
wetgeving, zoals behandeld door de 
Commissie-Geelhoed. Veeleer dient 
het accent te liggen op de gerijpte wet
gevingscomplexen rond beleids-



vraagstukken, die in het laatste deel 
van fase 3 of in fase 4 van hun leven
scylcus verkeren. Het zijn de toeters 
en bellen, de over-geperfectioneerde 
produkten van nijvere ambtenaren en 
een te weinig terughoudende politiek, 
die in eerste instantie een nadere door
lichting verdienen. 

Ruimte voor werkelijke prioriteiten. 
Het belang van een krachtige voortzet
ting van de Grote Operaties is aanzien
lijk. Het mag echter niet worden over
schat. Er is geen sprake van een dis
continuïteit in het functioneren van het 
rijksapparaat, maar van een corrigeren 
van een scheefgroei. Nadat deze cor
rectie is voltooid, dienen aspecten als 
heroverweging, deregulering, decen
tralisatie, privatisering en reorganisa
tie rijksdienst een permanent, bewust 
uitgevoerd onderdeel van de verant
woordelijkheid van de rijksoverheid 
uit te maken. Zij worden op dit mo
ment alleen met een hoofdletter ge
schreven, omdat er sprake is van een 
inhaal operatie. 
Het schoonmaken van de lei is temeer 
van belang om de handen vrij te krij
gen voor de werkelijke prioriteiten met 
betrekking tot het functioneren van het 
rijksapparaat. Meer speciaal dient 
mijns inziens de aandacht zich te rich-
ten op het formuleren van een afdoend 
antwoord op de dreigende discontinuï
teit van het functioneren van het rijk
sapparaat als gevolg van de enorme 
communicatiesprong die ons de ko
mende vijf, hooguit tien jaar te wach
ten staat. 
Het technologische aanbod en de maat
schappelijke vraag op het gebied van 
communicatie zijn in zeer snelle ont
wikkeling. De veranderingen, die 
hiervan het gevolg zijn voor het functi
oneren van de rijksdienst, zullen on
getwijfeld groot zijn. Aan de aanbod
zijde zullen wij op korte termijn krach
tig en sturend dienen in te spelen op de 
mogelijkheden en de problemen van de 
komende automatiseringsgolf. De gro
te mogelijkheden, die een snel verder
gaande technologische ontwikkeling 
op het gebied van kantoorcomputers 
en telecommunicatie ons in de nabije 
toekomst zal bieden, worden mijns in
ziens sterk onderschat. De manager, 
ook de ambtenaar, zal een beroep kun
nen doen op een uitgebreid geautoma
tiseerd gegevensbestand. Rekenmodel
len zullen het mogelijk maken om 
complexe analyses zelfstandig - zonder 
hulp van derden - van achter het bu
reau uit te voeren. Vergaderingen kun
nen interactief vanuit de eigen wer
kruimte:; met anderen op grote afstand 
plaatsvinden. Het mag duidelijk zijn, 
dat deze ontwikkelingen een geheel 
verschillende organisatie zullen verei-

sen. Het individu moet werkelijk de 
baas zijn over de technologie; de on
dersteuning vanuit het apparaat zal an
ders gericht zijn. En vooral de wissel
werking tussen de mensen in hun dage
lijkse functioneren zal zich ingrijpend 
wijzigen. 

Het is de dreigende discontinuïteit van 
het maatschappelijk functioneren, die 
mijns inziens de grootste aandacht 
vraagt. Traditionele samenwerkings
patronen kunnen worden verbroken; 
een nieuw soort werkrelaties met bij
behorende organisatiestructuren en -
systemen kan wenselijk zijn. De wer
komgeving gaat ontegenzeggelijk aan
passing vereisen. De communica
tiesprong wordt daarbij vergroot en 
versneld door de veranderende maat
schappelijke behoeften. Met name de 
overgang naar kortere werktijden per 
medewerker, als gevolg van de ar
beidstijdverkorting en een toenemende 
deeltijdarbeid, stelt ons voor een aan
tal specifieke vragen. Reeds nu doen 
zich in de praktijk problemen voor. 
Werkschema's zijn niet altijd voldoen
de op elkaar afgestemd; bureau's zijn 
niet steeds gedurende ''openingsuren'' 
bemand. De vragen zijn legio. Gaan 
wij over op een vrije vrijdagmiddag 
voor iedereen, of houden wij vast aan 
de huidige bedrijfstijd? Hoe richten 
wij onze kantoren en gebouwen in? 
Hoe dient de organisatie aan de top 
veranderd te worden, of blijft de top
ambtenaar de huidige werkuren ma
ken? 

Nog onvoldoende hebben wij ons be
zonnen op het antwoord, dat op deze 
nieuwe vragen moet worden gegeven. 
En de tijd dringt, willen wij niet over
spoeld worden door de komende ont
wikkelingen. Het is geen eenvoudige 
taak die ons wacht. Het betreft een 
groot aantal mensen en het zal een aan
zienlijk veranderingsproces met zich 
brengen, gespreid over een langere pe
riode. Vorming en opleiding zullen 
een ondersteunende rol dienen te ver
vullen. Grote investeringen, ook in ap
paratuur en kantoorgebouwen, zullen 
noodzakelijk zijn. Maar bovenal, een 
andere wijze van werken en met elkaar 
omgaan van dag tot dag, zal het gevolg 
zijn. Bij het inhoud geven aan deze 
taak heeft de Rijksoverheid bovendien 
een voorbeeldfunctie naar andere de
len van de maatschappij. 
Veranderingen als hierboven bedoeld 
worden door velen licht als een bedrei
ging ervaren. Het is daarom van het 
grootste belang dat een maatschappe
lijk draagvlak wordt gevormd, zodat 
de komende veranderingen worden ge
zien als een uitdaging, waarin alle be
langhebbenden kunnen samenwerken 

bij het vormgeven aan het eigen wer
ken in de toekomst. De rol van de 
ambtelijke top hierin zal groot moeten 
zijn. Dat geldt eveneens - en wellicht 
in versterkte mate - voor de rol van de 
werknemersorganisaties en de verte
genwoordigende organen. Maar voor
al geldt dit de individuele medewer
ker. Alleen indien door alle lagen heen 
de wil tot veranderen aanwezig is, kan 
een werkelijk bevredigend antwoord 
op deze uitdaging worden geformu
leerd. 

SAMENVATTING 
Een krachtige voortzetting van de zes 
Grote Operaties is vereist om de resul
taten van een onvoldoende zelfbeper
king van de rijksoverheid gedurende 
de jaren 60 en 70 te corrigeren. Een 
overmatig ingrijpen van "Den Haag" 
in het maatschappelijk verkeer heeft 
geleid tot een te sterke groei van het 
rijksapparaat, vooral waar het betreft 
beleidsactiviteiten die zich in latere fa
sen van hun levenscyclus bevinden. 
Het resultaat is geweest, een overper
fectioneren van wet- en regelgeving en 
procedures en een veelal te lang voort
zetten van bestaande beleidslijnen. Op 
zich vormen heroverweging, deregule
ring, decentralisatie, privatisering en 
reorganisatie rijksdienst elk een per
manent onderdeel van het takenpakket 
van de overheid. Een terugtredende 
overheid dient ze nu - in samenhang 
aangepakt - als Grote Operaties uit te 
voeren, ten einde de ontstane misgroei 
van het rijksapparaat te herstellen. Het 
is daarbij van belang de presentatie 
van de filosofie achter deze operaties 
te verbeteren en hun politieke 
bespreekbaarbeid te verhogen. Ook 
een doorzichtiger cordinatiestructuur 
kan bijdragen tot een maximale aan
vaardbaarheid van deze programma's. 
Tenslotte, dient gewaakt te worden 
voor het wekken van misplaatste ver
wachtingen: de Grote Operaties zijn 
geen doel op zich, maar een middel om 
een doel te bereiken. 
Het schoonmaken van de lei 'is nodig 
om de handen vrij te krijgen voor de 
werkelijke prioriteiten voor het toe
komstig functioneren van het rijksap
paraat. Met name dient te worden 
voorkomen, dat een discontinuïteit op
treedt in het functioneren van de rijks
overheid door de communica
tiesprong, die de komende jaren zal 
optreden als gevolg van de automatise
ringsgolf en de kortere werktijden per 
werknemer. 

Nu is de tijd om hiertoe de voorberei
dingen te treffen. Na de door velen als 
bedreigend ervaren Grote Operaties, 
moeten- in wisselwerking met alle be
langhebbenden - de uitgangsvoorwaar-
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den geschapen worden, waarbij de ge
schetste ontwikkelingen als een posi
tieve uitdaging worden ervaren. Want 
alleen indien de wil tot veranderen 
aanwezig is, zal een doeltreffend ant
woord op de werkelijke beleids
vraagstukken binnen het rijksapparaat 
gegeven kunnen worden. 

Noten 
(1) De auteur is Mr. A.A.M.F. Staatsen, 
Mr. A.J. te Veldhuis en Mr. M.D. van 
Wolferen erkentelijk voor hun constructie
ve commentaren en suggesties. 
(2) Heroverweging, deregulering, decen
tralisatie, privatisering, reorganisatie rijks
dienst, personeelsinkrimping ("4 x 2%
operatie "). 

De ontwikkeling van de 
Nederlandse economie in de 
jaren tachtig. 

Prof. Dr"' S.K. KUIPERS 

1. Inleiding. 
In 1983 is de Nederlandse economie 
begonnen zich te herstellen van de er
nstigste conjuncturele inzinking na de 
Tweede Wereldoorlog. Niet alleen 
was het in de naoorlogse periode nim
mer voorgekomen, dat de economie 
vier jaren lang (1980-1983) volledig 
stagneerde, bovendien daalde de pro
duktie van bedrijven in 1982 in een 
mate (2,1 procent)(!), die in geen en
kel jaar sedert 1950 was voorgeko
men. Het sedert 1983 opgetreden her
stel is nog allerminst krachtig. Ook in 
dit opzicht onderscheidt de conjunc
tuur van de eerste helft van de jaren 
tachtig zich van die in de tweede helft 
van de jaren vijftig en die van het mid
den van de jaren zeventig. Terwijl bij 
voorbeeld de depressie van 1975, 
waarin de produktie van bedrijven 
daalde met 0,6 procent, werd gevolgd 
door een produktiegroei met niet min
der dan 5,4 procent in 1976, steeg de 
produktie in 1984 met niet meer dan 
2,5 procent, een percentage dat ook 
ongeveer bereikt zal worden in 1985. 
In hetgeen volgt zal kort worden inge
gaan op de oorzaken van de lange duur 
en de ernst van de depressie in de be-

ginjaren tachtig. Vervolgens zal wor
den getracht vast te stellen in welke 
toestand de Nederlandse economie 
zich anno 1985 bevindt. Tenslotte zal 
een voorzichtige poging worden ge
daan op basis van het aldus bereikte in
zicht, de perspectieven voor de tweede 
helft van de jaren tachtig aan te geven. 

2. De depressie van 1980- 1983. 
De grondoorzaak van de ernst en de 
lange duur van de depressie van de be
ginjaren tachtig is gelegen in de exces
sieve stijging van de reële lonen sedert 
de tweede helft van de jaren zestig, 
alsmede in de wijze waarop de be
leidsmakers hierop sedert de tweede 
helft van de jaren zeventig hebben ge
reageerd. Begonnen als een reactie op 
de overspannen arbeidmarkt in het be
gin van de jaren zestig, kreeg de stij
ging van de reële lonen als gevolg van 
het bestaan van de koppelings- en af
wentelingsmechanismen allengs een 
eigen momentum, dat ertoe leidde dat 
ze boven de stijging van de gemiddelde 
arbeidsproduktiviteit bleef uitgaan, 
ook nadat in het begin van de jaren ze
ventig de overspannen arbeidsmarkt 
was verdwenen en had plaats gemaakt 
voor een omvangrijke en steeds groter 
wordende werkloosheid. 
De gevolgen voor de economische 
groei waren desastreus. In de eerste 
plaats daar als gevolg van de hierdoor 
geïnduceerde kapitaalsintensivering 
van het produktieproces, de Neder
landse economie kwetsbaar werd voor 
de sterke olieprijsstijging in 1973174 
en 1979/1980. In de tweede plaats om
dat door de continu dalende winstmar
ges en de hierdoor optredende ver
slechtering in de vermogensverhoudin
gen, de investeringsgroei en daarmee 
de groei van de produktiecapaciteit en 
de technische vooruitgang ten zeerste 
onder druk komen te staan. In de derde 
en laatste plaats omdat, bij het niet lan
ger mogelijk zijn van aanpassing van 

(3) Voor een meer gedetailleerde toelich
ting, toegespitst op het beleidsterrein mi
lieubeheer, zij verwezen naar het Indicatief 
Meerjaren Programma Milieubeheer (IMP
M), 1985-1989, Tweede Kamer, vergader
jaar 1984-1985, 18 september 1984, 18602 
nrs 1 en 2, pp. 18 e.v. 

de winstmarges in negatieve richting, 
een prijsaanpassing in opwaartse rich
ting onvermijdelijk wordt, hetgeen een 
verslechtering van de concurrentiepo
site betekent. 
Door de vergroting van de kapitaalin
tensiteit van het produktieproces, de 
daling van de investeringsgroei en de 
verslechtering van de conurrentieposi
tie vertraagde de groei van de werkge
legenheid, een vertraging die na 1971 
in de sector bedrijven zelfs overging in 
een daling. De inactiviteit, tot uitdruk
king komende in de stijging van de 
werkloosheid en het aantal arbeidson
geschikten alsmede in een toeneming 
van het ziekteverzuim, nam als gevolg 
hiervan toe. Onder de bestaande kop
pelings- en afwentelingsmechanismen, 
leidde dit tot een verdere stijging van 
de reële lonen, met als consequentie 
een versterking van de groeibeperken
de factoren. 
Langs de hiervoor ruw geschetste lij
nen was de Nederlandse economie in 
de eindjaren zeventig in een uitermate 
zwakke positie terechtgekomen, welke 
ertoe leidde dat zij veel minder besten
dig was geworden tegen de sterke 
energieprijsstijging in 1979/1980 en 
de mondiale depressie die hierop volg
de, dan ten tijde van de eerste oliecri
sis. De zwakte van de Nederlandse 
economie kwam ook tot uiting in de ern
stige verslechtering van de lopende re
kening op de betalingsbalans: van 
1976 op 1977 daalde het saldo op de 
lopende rekening met maar liefst 10 
miljard gulden, terwijl dit saldo in 
1978 omsloeg van een overschot in een 
tekort. In het kader van het door haar 
gewenste wisselkoersbeleid, dat ge
richt was op een vaste wisselkoers van 
de gulden ten opzichte van de Duitse 
mark, waren de monetaire autoriteiten 
in 1977 gedwongen het monetaire be
leid te verkrappen. Hierdoor kon in de 
tweede helft van de jaren zeventig de 
wisselkoersdoelstelling inderdaad na-



genoeg worden gerealiseerd en werd 
door de hierdoor veroorzaakte beper
king van de bestedingsgroei voorko
men, dat het tekort op de lopende reke
ning een al te grote omvang aannam. 
De beperking van de bestedingsgroei 
had echter als onvermijdelijk gevolg, 
een vermindering van de produktie
groei en daarmee een toeneming van 
de onderbezetting van het produktie
apparaat en de werkloosheid. 
De door de monetaire autoriteiten ge
kozen wisselkoersdoelstelling nood
zaakte tot een voortzetting van het in 
1977 ingezette beleid van monetaire 
verkrapping gedurende de eerste jaren 
van de depressie 1980-1983. Hiermee 
verschilde de reactie op de economi
sche neergang ten zeerste van die wel
ke volgde op de depressie na de eerste 
oliecrisis, toen gepoogd werd via een 
verruiming van het monetaire beleid 
de economie te stimuleren. Pas nadat 
in 1981 onder invloed van de beper
king van de bestedingen het tekort op 
de lopende rekening was omgeslagen 
in een overschot, waren de monetaire 
autoriteiten in staat het pro-cyclische, 
de depressie versterkende, monetaire 
beleid om te buigen in de richting van 
een meer bij de bestedingssituatie pas
send beleid. 
Ook de reactie van het budgettaire be
leid op de depressies na de twee olie
crises was verschillend: een verrui
ming na de eerste oliecrisis en een vrij 
passieve, overgaande in een restrictie
ve reactie na de tweede oliecrisis. In 
het bijzonder bij het aantreden van het 
kabinet-Lubbers werd onder invloed 
van de fors gestegen begrotingstekor
ten besloten het budgettaire beleid te 
verkrappen. 
Het voorgaande samenvattend kan 
worden geconcludeerd, dat de ernst en 
de lange duur van de depressie in de 
beginjaren tachtig enerzijds het gevolg 
waren van de ernstige structurele ver
zwakking van de Nederlandse econo
mie in de jaren zeventig onder invloed 
van de excessieve stijging van de reële 
lonen in deze jaren en anderzijds van 
de hierop gevolgde reactie van de be
leidsmakers, die niet inhield het door 
middel van loonpolitieke en wissel
koerspolitieke maatregelen bestrijden 
van de veel te sterke stijging van de lo
nen, en daarmede van de grondoor
zaak van de stagnatie, maar die er zich 
op richtte door het krachtig onder druk 
zetten van de bestedingen de noodza
kelijke prijs- en loonaanpassingen afte 
dwingen. 

3. De huidige situatie. 
De factoren, die hiervoor zijn ge
noemd als de oorzaken van de lange 
duur en de diepte van de depressie 
1980 - 1983, zijn tevens verantwoor-

delijk voor het relatief zwakke herstel 
van de conjunctuur na 1983. In de eer
ste plaats betreft dit de in 1983 nog 
steeds zwakke structurele situatie, on
der andere tot uiting komende in een 
nog steeds excessief hoge arbeidsinko
mensquote van 90,5 procent (excl. 
delfstoffenwinning enz.). Onder deze 
omstandigheden mag niet worden ge
rekend op een substantieel herstel van 
de investeringen. Dit geldt des te meer 
indien men in de tweede plaats be
denkt, dat als gevolg van de sedert 
1982 onder invloed van de omvangrij
ke werkloosheid opgetreden loonmati
ging en het restrictieve budgettaire be
leid, de nationale bestedingen een bui
tengewoon zwak beeld vertonen, 
waarvan niet alleen een drukkende 
werking uitgaat op de produktie, maar 
tevens als gevolg van de lage bezet
tingsgraad, op de investeringen. On
danks de sedert 1982 onder invloed 
van het overschot op de lopende reke
ning van de betalingsbalans en de indi
recte monetaire financiering van het 
begrotingstekort opgetreden monetaire 
verruiming bleef de reële interestvoet 
hoog, hetgeen evenmin de bestedingen 
in gunstige zin heeft beïnvloed. 

De enige positieve faktor die in 1983 
zijn invloed begon te doen gelden was 
de onder invloed van de loonmatiging 
opgetreden verbetering van de concur
rentiepositie. Hierdoor begon in 1983 
de uitvoergroei te versnellen, een ont
wikkeling die in 1984 verder werd on
dersteund door een versnelling van de 
groei van de wereldhandel. In dit op
zicht begon het aan het eind van de ja
ren zeventig ingezette restrictieve 
bestedingsbeleid zijn vruchten af te 
werpen: als gevolg van de verbeterde 
concurrentiepositie kon de Nederland
se uitvoer na 1982, in tegenstelling tot 
de jaren 1977 - 1981, de groei van de 
wereldhandel volgen. Als gevolg van 
de nagenoeg ontbrekende groei van de 
nationale bestedingen, bleef het herstel 
van de produktiegroei echter beperkt 
tot 2,5 procent in 1984 en tot waar
schijnlijk ongeveer eenzelfde groei dit 
jaar. Gegeven de ongeveer even sterke 
groei van de gemiddelde arbeidspro
duktiviteit, resulteerde dit slechts in 
een stabilisatie van de werkgelegen
heidsgroei in bedrijven. 

Het restrictieve budgettaire beleid en 
de loonmatiging, die in het bijzonder 
in 1984 zeer fors is geweest en ook in 
1985 zeer belangrijk zal zijn, hebben 
echter in structureel opzicht een zeer 
belangrijke keer ten goede bewerkstel
ligd. In de eerste plaats de verbetering 
van de concurrentiepositie, waarop 
hiervoor reeds is gewezen. In de twee
de plaats is de rentabiliteit van het be-

drijfsleven sterk verbeterd: de arbeid
sinkomensquote daalde in 1984 ten op
zichte van 1983 met maar liefst 4,5 
procent-punt en zal in 1985 vermoede
lijk nog verder dalen. In de derde 
plaats kon hierdoor het conjuncturele 
herstel worden benut om het financie
ringstekort niet onbelangrijk terug te 
dringen, van ongeveer 9,5 procent van 
het nationale inkomen in 1983 tot 
waarschijnlijk 7,5 procent in 1985, en 
kon de som van de belastingen- en pre
miedruk in deze jaren met ongeveer 3 
procent-punt van het nationale inko
men worden verminderd. Hierdoor is 
niet alleen de het vertrouwen van de 
beleggers ondermijnende zeer sterke 
stijging van het financieringstekort van 
de overheid geredresseerd, maar is te
vens een begin gemaakt met het terug
dringen van de wig tussen het bruto en 
het netto loon per werknemer. 
Tegenover deze positieve ontwikkelin
gen staan als negatieve: 

(1) de omvangrijke en nog nauwelijks 
dalende werkloosheid; 

(2) de lage bezettingsgraad van omvan-
grijke onderdelen van het 
produktie- apparaat (2); 

(3) het zeer omvangrijke overschot op 
de lopende rekening van de beta
lingsbalans (4,5 procent van het na
tionale inkomen in 1984), dat 
slechts voor ongeveer de helft ge
compenseerd wordt door een tekort 
op de kapitaalrekening en daarmee 
leidt tot een forse creatie van liqui
diteiten, welke onder andere tot uit
drukking komt in de ongekend for
se stijging van de liquiditeitsquote 
sedert 1981 (van 34,7 procent van 
het nationale inkomen in 1981 tot 
40 procent in 1984); 

(4) de zeer geringe waarde van de 
netto-investeringsquote van bedrij
ven: ongeveer 3 procent van het na
tionale inkomen in 1984 tegen een 
waarde van 10 procent in 1970; dit 
ondanks de zeer aanzienlijke stij
ging van het beschikbare inkomen 
van bedrijven. · 

In het licht van het voorgaande kunnen 
deze negatieve kenmerken van de hui
dige situatie echter nauwelijks ver
wondering wekken. Integendeel, zij 
zijn volstrekt begrijpelijk in het licht 
van de trage bestedings- en produktie
groei en ook als zodanig uitdrukkelijk 
door de beleidsvoerders geaccepteerd, 
als zijnde het onvermijdelijke initiële 
gevolg van een op structureel herstel 
gericht beleid. Of deze negatieve ka
rakteristieken de komende jaren ver
wacht mogen worden in intensiteit af 
te nemen, is een vraag waarop in het 
volgende en laatste onderdeel van dit 
artikel wordt ingegaan. 
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4. De tweede helft van de jaren 
tachtig. 
De vraag die nu aan de orde wordt ge
steld is, in hoeverre men ervan kan uit
gaan dat onder invloed van het gedu
rende de laatste jaren opgetreden 
structurele herstel, in de komende ja
ren de zwakke punten van de Neder
landse economie vanzelf zullen wor
den gemitigeerd. Zoals hiervoor is ge
bleken, zijn deze kenmerken ten 
zeerste afhankelijk van de groei van de 
produktie en de bestedingen. Een ant
woord op de gestelde vraag hangt der
halve in sterke mate af van de groei die 
de komen de jaren kan worden gereali
seerd. 
Hierbij is in de eerste plaats vooral de 
groei van de wereldhandel van belang. 
Zou de wereldeconomie de komende 
jaren, bij voorbeeld onder invloed van 
een ernstige recessie in de Verenige 
Staten, gaan stagneren, dan is een 
voortgezet herstel van de Nederland 
economie, tot uiting komende in een 
versnelling van de produktie- en werk
gelegenheidsgroei uitgesloten. In zijn 
"Verkenning van de middellange ter
mijn, 1983-1987"(3) gaat het Centraal 
Planbureau in zijn optimistische vari
ant uit van een groei van de wereld-

·~ handel met 5 à 5,5 procent per jaar. 
Hieraan ligt een groei in het gehele 
OECD-gebied van 4 procent ten 
grondslag. Indien ervan kan worden 
uitgegaan dat dit laatste groeicijfer in
derdaad wordt gerealiseerd, hetgeen, 
gezien de verrichting van de werelde
conomie gedurende de laatste drie ja
ren geen slechte prestatie zou zijn, is 
het nochtans aan twijfel onderhevig of 
de Nederlandse economie dit gemid
delde cijfer voor het OECD-gebied zal 
kunnen evenaren. De oorzaak hiervan 
ligt in de aan dit cijfer gekoppelde 
groeicijfer van de wereldhandel. Be
ziet men de periode 1950-1984, dan 
blijkt er op lange termijn een zeer 
bestendig verband te bestaan tussen de 
uitvoergroei en de produktiegroei van 
bedrijven en wel in die zin, dat de uit
voergroei grosso modo twee keer zo 
groot is als de produktiegroei van de 
bedrijven. Dit betekent, dat, indien de 
uitvoer in de pas blijft lopen met de 
wereldhandel, hooguit een groei van 3 
procent gerealiseerd kan worden. Al
leen indien bij een voortgezette matige 
stijging van de lonen en een versnel
ling in de investeringsgroei de concur
rentiegroei kan worden verbeterd, is 
het mogelijk een sterkere uitvoergroei 
en daarmede een hogere produktie
groei te realiseren. 
Een hogere groeivoet van de produktie 
dan 3 procent is uit een oogpunt van 
het terugdringen van de werkloosheid 
noodzakelijk tenzij via een gedifferen
tieerde matiging van de lonen de ar-

beidsintensiteit van het produktiepro
ces in voldoende mate kan worden ver
groot. Bij een voortzetting van de stij
ging van de gemiddelde arbeidspro
duktiviteit zoals deze zich de afgelopen 
jaren heeft voorgedaan, d.i. met onge
veer 2 procent per jaar, zou de werk
gelegenheid in bedrijven bij een pro
duktiegroei van 3 procent per jaar met 
ongeveer 1 procent per jaar toenemen, 
hetgeen nauwelijks voldoende is de 
groei van de beroepsbevolking op te 
vangen. Bij deze produktiegroei zal de 
werkloosheid derhalve alleen af kun
nen nemen indien zich een arbeidsin
tensivering van het produktieproces 
voordoelilt. Gegeven de samenstelling 
van het· werklozenbestand, afgezien 
van bouwvakkers bestaat dit bestand 
vooral uit onderwijzend en kantoor
personeel, handelspersoneel en sociaal 
en geneeskundig personeel, zal de ar
beidsintensivering vooral het karakter 
moeten hebben van een vergroting van 
De vraag naar arbeid uit deze beroeps
groepen. Dit zou een extra matiging 
van de lonen voor deze beroepsgroe
pen onvermijdelijk maken. Ook zou
den instrumenten als de arbeidsduur
verkorting en deeltijdarbeid in het bij
zonder op deze beroepsgroepen van 
toepassing moeten zijn. 
De jaren 1984 en 1985 laten zien, dat 
een uitvoergroei van 5 à 6 procent per 
jaar wel een noodzakelijke, maar nog 
geenszins een voldoende voorwaarde 
is om een produktiegroei van 3 procent 
te realiseren. Hiervoor is tevens een 
groeiherstel van de nationale bestedin
gen noodzakelijk. Hiermede is men 
aangekomen bij de aan het begin van 
.deze paragraaf gestelde vraag. De cru
ciale grootheid is hierbij de investerin
gen. In voorgaande paragraaf is vast
gesteld dat de netto- investeringsquote 
zich ondanks de aanzienlijke verbete
ring van het beschikbare inkomen van 
bedrijven nog steeds op een extreem 
laag niveau bevindt. Om verschillende 
redenen is het achterblijven van de in
vesteringsgroei bij het conjunctuur
herstel wel verklaarbaar. In de eerste 
plaats was niet alleen de rentabiliteit in 
de beginjaren tachtig uitermate laag, 
maar waren ook de vermogensverhou
dingen scheef getrokken. De toene
ming van.de beschikbare inkomens zal 
dan ook in de initiële herstelfase voor
al worden benut om schulden af te los
sen en zo de vermogensverhoudingen 
recht te trekken. Dit verschijnsel heeft 
zich in de afgelopen tijd inderdaad 
voorgedaan. In de tweede plaats is de 
investeringsbeslissing er een van de 
lange termijn. Ondernemers willen 
derhalve eerst enige zekerheid hebben, 
dat het herstel niet alleen conjunctureel 
is, maar ook fundamenteel. Dit betreft 
niet alleen de Nederlandse maar ook 

de wereldeconomie. Wat dit laatste be
treft zijn er nog niet onbelangrijke on
zekerhed(!n, zoals de ontwikkeling van 
de economie der Verenigde Staten in 
het bijzonder in verband met het grote 
Amerikaanse begrotingstekort en de 
overwaardering van de Amerikaanse 
dollar en de afwikkeling van de inter
nationale schuldenproblematiek. In de 
derde plaats vertonen belangrijke sec
toren van de Nederlandse economie als 
gevolg van de stagnatie van de nationa
le bestedingen een nog niet onaanzien
lijke onderbezetting. In de vierde 
plaats was zowel de reële korte- als de 
reële lange-termijninterest nog zeer 
hoog, hetgeen het op korte termijn 
aantrekkelijker maakte de toegeno
men beschikbare inkomens van de be
drijven in de vorm van termijndeposi
to's vast te houden dan deze te investe
ren. 
Indien de wereldeconomie de komende 
jaren inderdaad de gestage groei ver
toont, waarvan in het voorgaande is 
uitgegaan, mag worden verwacht, dat 
de meeste van de factoren, die de in
vesteringsgroei belemmeren, zullen 
verdwijnen: er wordt zicht geboden op 
een duurzaam nationaal en internatio
naal groeiherstel en de reële interest
voeten zullen bij voortzetting van het 
ruime monetaire beleid een tendentie 
tot daling vertonen. Onder die omstan
digheden resteert nog slechts de onder
bezetting in de in het bijzonder op de 
binnenlandse markt gerichte sectoren. 
Ten einde ook deze de investerings
groei belemmerende factor weg te ne
men zullen de nationale bestedingen 
weer moeten gaan groeien. Daar de 
particuliere consumptie verreweg de 
belangrijkste component is van de na
tionale bestedingen, zal in het bijzon
der deze grootheid weer moeten gaan 
stijgen. Er zijn voldoende redenen om 
aan te nemen, dat dit inderdaad zal ge
beuren. In de eerste plaats is de onge
breidelde expansie van de overheid
suitgaven tot staan gebracht. Hierdoor 
zijn de risico's in de vermogenssfeer, 
in het bijzonder die welke betrekking 
hebben op de stijging van de staats
schuld, in aanzienlijke mate gemiti
geerd. Dit maakt de noodzaak tot het 
voeren van restrictief beleid geringer. 
Dit betekent niet dat de noodzaak van 
tekortreductie volstrekt is verdwenen, 
wel dat de feitelijke reductie van het fi
nancieringstekort een minder zelfstan
dige doelstelling van het economische 
beleid kan worden. Bij de vaststelling 
van de structurele tekortreductie zou 
weer aansluiting kunnen worden ge
zocht bij het in de jaren zestig gevolg
de structurele begrotingsbeleid vol
gens welke het spaartekort van de 
overheid gelijk dient te zijn aan het 
structurele particuliere spaaroverschot 



van de particuliere sector verminderd 
met het gewenste overschot op de lo
pende rekening van de betalingsba
lans, waarbij bij de vaststelling van het 
particuliere spaarsaldo uitgegaan zou 
kunnen worden van de hiervoor reeds 
genoemde groeivoet van 3 procent. 
In de tweede plaats is ook de noodzaak 
van een rigareuze matiging van de 
loonstijging geringer geworden. Hoe
wel anno 1985 de arbeidsinkomenquo
te nog steeds te hoog is, is door de zeer 
forse loonmatiging in de afgelopen tijd 
in vele sectoren van voortbrenging 
reeds een substantieel deel van het 
noodzakelijke rentabiliteitsherstel tot 
stand gebracht. In die bedrijven en 
sectoren, waarin dit herstel is voltooid, 
zullen de reële lonen weer overeen
komstig de groei van de abeidsproduk
tiviteit kunnen stijgen. Naarmate dit in 
meer sectoren het geval is, zal de na
tionale reële loonsom en daarmede de 
particuliere consumptie een voort
schrijdend herstel van de groei te zien 
geven. 
Herstel van de groei van de nationale 
bestedingen in het algemeen en de con-
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sumptie in het bijzonder doet de onder
bezetting van het produktieapparaat af
nemen. Gegeven het opgetreden ren
dementsherstel mag worden verwacht, 
dat de investeringen hierop in positie
ve zin zullen reageren. Dit laatste heeft 
op zijn beurt weer een positieve in
vloed op de bestedingen. Met het her
stel van de groei van de nationale 
bestedingen en de investeringen zullen 
ook de overige twee onevenwichtige 
kenmerken van de huidige economi
sche situatie, te weten het omvangrijke 
overschot op de lopende rekening en 
de hoge waarde van de liquiditeitsquo
te, aan belang inboeten(4). Op grond 
van het voorgaande kan men conclu
deren, dat het in de afgelopenjaren op
getreden structurele herstel het in de 
tweede helft van de jaren tachtig inder
daad mogelijk maakt tot een vollediger 
groeiherstel te komen dan nu het geval 
is. Deze conclusie is echter wel condi
tioneel. In de eerste plaats zal. de we
reldeconomie gelijkmatig moeten 
door- groeien. In de tweede plaats zul
len de beleidsmakers adequaat op de 
gewijzigde structurele situatie moeten 

D66 en Liberalisme 

Drs. D.A. VAN DER HOEVEN 

Is D66 een liberale partij? Zeker, er 
zijn voldoende D66-ers die zich in eni
ge zin liberaal zouden willen noemen; 
maar ook de oppervlakkige waarnemer 
zal het niet zijn ontgaan dat D66 zich 
in de loop der jaren moeite heeft ge
troost, de identificatie met etiketten als 
liberalisme te ontlopen. Sommige za
ken mogen veranderen - zoals de kom
ma tussen de D en de 66 - maar een 
pragmatische inslag zal D66 altijd blij
ven kenmerken. Ideologische discus
sies hebben nooit erg de aandacht van 
het D66-publiek mogen trekken, en de 
vraag naar de exacte verhouding van 

D66 en liberalisme zal derhalve wel 
nooit te beantwoorden zijn. 

Toch kan een partij niet zonder richt
snoer, een gemeenschappelijke doel
stelling van de leden omtrent de na te 
streven maatschappelijke orde. Het 
pragmatisme heeft op mij nooit de in
druk gemaakt dat het deze rol van 
richtsnoer op zich zou kunnen nemen; 
het zegt immers niet meer dan dat naar 
bevind van zaken zal worden gehan
deld; het is nuttig wanneer de andere 
actoren in de politieke arena zich laten 
dicteren door dogma's, maar leeg en 
krachteloos in andere omstandigheden. 
Een partij kan niet zonder richtsnoer, 
en binnen het pragmatische D66 kan 
opmerkelijk vaak een beroep worden 
gedaan op de "uitgangspunten" van 
de partij. En hoewel niet gezegd kan 
worden, dat zich rond deze uit
gangspunten tot nu toe heftige discus
sies hebben afgespeeld, is het onver
mijdelijk dat pogingen zijn gedaan om 
deze te verhelderen. Men grijpe daar
toe naar het beleidsprogramma (bij af
wezigheid van een beginselprogram
ma); maar veel fijnzinniger dan in enig 
beleidsprogramma is een poging tot 
omschrijving van deze beginselen ge
daan in het in 1983 gepubliceerde, 
door Aad Nuis opgestelde Democrati
sche Manifest. 

inspelen, in de zin dat ze tevens een 
herstel van de groei van de nationale 
bestedingen mogelijk maken. 

Noten 
I. Indien niet anders vermeld, zijn ,de in dit 
artikel gepresenteerde cijfermatige gege
vens ontleend aan Centraal Planbureau, 
Centraal economisch plan 1985, 's-Graven
hage 1985. 
2. Een uitzondering hierop is wellicht de 
verwerkende industrie, waarin volgens de 
CBS-enquêtes de bezettingsgraad tot het in 
1979 bestaande niveau is teruggekeerd. De 
Nederlandsche Bank, Jaarverslag 1984, 
Amsterdam 1985, p. 31. 
3. Opgenomen in Sociaal-Economische 
Raad, Advies sociaal-economisch beleid op 
middellange termijn 1984-1987, 's-Graven
hage 1984, pp. 248-284. 
4. Een structurele groeivoet van bedrijven 
van drie procent vereist een netto- investe
ringsquote van 7 à 8 procent van het natio
nale inkomen, d.i. vergeleken met de huidi
ge situatie een stijging van 4 à 5 procent
punten. Daar meer dan 50 procent van de 
investeringen uit het buitenland wordt 
geïmporteerd, zal het huidige overschot op 
de lopende rekening door deze stijging on
geveer worden gehalveerd. 

In dat Democratisch Manifest kunnen 
verscheidene passages als liberaal 
worden gekenmerkt en, schrijvend 
voor Liberaal Reveil, is het interessant 
om te zien dat met die passages tegelij
kertijd een zekere afstand wordt geno
men van het liberalisme. Maar meer 
dan een ideologische discussie tussen 
D66 en VVD intereseert mij de vraag, 
in hoeverre het liberalisme - al dan niet 
gematigd of gemodificeerd - een ant
woord geeft op problemen van deze 
tijd. Met name twee vraagstukken zijn 
daarbij interessant: de rol van de staat 
in het economisch en maatschappelijk 
verkeer, en de verhouding van libera
lisme en democratie. 
Het is niet verwonderlijk dat het De
mocratisch Manifest als eerste ken
merk van D66 de democratische ge
zindheid noemt. Die democratie wordt 
meteen in karakteristieke stijl om
schreven. Democratie stoelt recht
streeks op het beginsel dat ieder in 
staat moet worden gesteld verantwoor
delijkheid te dragen voor zichzelf en 
de gemeenschap, en dat daarbij aan ie
der gelijke rechten toekomen. Open
heid is in een democratisch stelsel es
sentieel. Want democratie functioneert 
slechts voor zover mensen die macht 
uitoefenen, zich verantwoorden - en 
zonder openheid en openbaarheid is 
dat niet goed mogelijk. 
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Democratie, aldus het manifest, is 
geen in zichzelf rustende toestand, laat 
staan een toestand die al bereikt is. Het 
streven van D66 naar democratie is 
daarom een streven naar democratise
ring. 

Wanneer het even verderop over vrij
heid gaat, klinken dezelfde boventonen 
van een voortdurend streven. Bij vrij
heid wordt gedacht aan de rechtsstaat 
die de burger beschermt tegen dwang 
en willekeur, maar daar bovenuit aan 
een open samenleving die in het teken 
staat van emancipatie. Net als demo
cratie is de vrijheid nooit af; vrijheid 
moet steeds worden bevochten. In het 
manifest staat niet een bepaalde toe
stand van de samenleving voorop, een 
bepaalde verhouding van staat en bur
ger, maar het proces dat zich in die sa
menleving afspeelt. De openheid die 
democratie kenmerkt is nooit definitief 
bereikt, maar moet steeds opnieuw tot 
stand worden gebracht, met name - zo 
staat het niet in de tekst, maar zo con
cludeer ik uit de toonzetting - wanneer 
een nieuwe generatie regenten het zich 
te gemakkelijk dreigt te maken in het 
pluche. 
De overeenkomst met de vrijheidsi
dealen van het liberalisme is opmerke
lijk. Ook hier wordt vertrouwen-geëta
leerd in de zelfstandigheid van de bur
gers, die in staat worden geacht het 
beste in vrijheid hun leven te bepalen. 
Maar waar het liberalisme de nadruk 
legt op de rechtsstaat als de instantie 
die in zijn onpartijdigheid de burgers 
elk tot hun recht laat komen, terwijl 
deze zelf verheven is boven de maat
schappelijke woelingen - daar neemt 
het Democratisch Manifest het functi
oneren van de rechtsstaat eigenlijk als 
vanzelfsprekend aan, en legt meer de 
nadruk op de machtsverhoudingen 
waaronder mensen zich als vrij kunnen 
manifesteren. 

In wat meer grofstoffellijke vorm 
wordt deze gedachte verwoord in het 
D66 concept-beleidsprogramma van 
1985, waar wij onder het kopje Vrij
heid lezen: "D66 vat vrijheid niet op 
in de eng-liberale visie, die vrijheid 
van dwang (de zogenaamde formele 
vrijheid) centraal stelt. Het gaat om de 
mogelijkheid die een mens krijgt om 
werkelijk van zijn vrijheid gebruik te 
maken (de zogenaamde werkelijke of 
materiële vrijheid). Werkelijke vrij
heid bestaat pas als daartoe ook de 
middelen aanwezig zijn om deze in
houd te geven, zoals met name goed 
onderwijs, goede gezondheidszorg, 
behoorlijke woonvoorzieningen en een 
redelijk inkomen. Alleen die vrijheid 
leidt tot vrije keuzen bij het menselijk 
handelen". De passage munt wellicht 

niet uit door een genuanceerde weer
gave van wat door "eng-liberale" par
tijen wordt nagestreefd, maar ook hier 
komt de gedachte naar voren dat men
selijke vrijheid net zozeer wordt be
paald door de omstandigheden waarin 
men leeft als door de vrijheid van 
dwang die de rechtsstaat biedt; verwij
zingen naar het proceskarakter van de 
vrijheid ontbreken hier echter. 

Het mag niet onopgemerkt passeren, 
dat de nadruk op het proceskarakter 
van democratie en vrijheid een maat
schappelijke ongedurigheid in D66 in
troduceert, die aan bijvoorbeeld de 
VVD vreemd is. Vrijheid en democra
tie moeten bij D66 steeds worden ''be
vochten'', een martiale terminologie 
die vreemd is aan de volkspartij die de
ze beide in zijn naam voert. Kenmer
kend voor D66 is de burger, die zich 
pas iets wil laten zeggen wanneer hij 
(of zij) daarover heeft meegedacht en 
meebeslist. Op de achtergrond staat de 
ervaring dat meedenken en meebeslis
sen telkens opnieuw door autoriteiten, 
van welke signatuur dan ook, als lastig 
wordt ervaren, zodat voortdurend aan
slagen worden gepleegd op de open
heid van de samenleving. Vrijheid 
moet dan inderdaad voortdurend wor
den "bevochten". 
Vrijheid is voor de D66-er dan ook 
niet primair economische vrijheid; de 
vrijheid bij het drijven van de nering is 
binnen D66 niet onbelangrijk (ook het 
Democratisch Manifest bepleit het 
"snoeien in het regelbos"), maar geen 
leidend principe. Daarom heeft D66 
ook nooit uit principe verkondigd, dat 
de ingreep van de staat in de samenle
ving minimaal zou moeten zijn. 
D66-ers zijn ervan overtuigd dat het 
ingrijpen van de overheid noodzakelijk 
is om misstanden te voorkomen, en om 
knopen door te hakken waar belangen 
botsen. Wat hen interesseert zijn de 
spelregels waaraan de overheid bij die 
ingrepen gehouden is; zij ervaren de 
samenleving als vrijer en democrati
scher naarmate die overheid meer 
openheid en verantwoording moet be
trachten. Dat neemt niet weg dat ook 
D66-ers ervan overtuigd kunnen raken 
dat de rol van de overheid in de sarnne

. leving te groot is geworden; zij doen 
dat dan meer "naar bevind van zaken" 
dan uit principe: wanneer wordt ge
constateerd dat de overheid met zijn 
bemoeizucht reacties oproept die het 
bereiken van zijn algemeen aanvaarde 
doeleinden in de weg staan. 

Bij de uitwerking van het vrijheidsbe
grip bestaat derhalve een zekere span
nigsverhouding tussen economische en 
staatkundige vrijheid, waarbij D66 on
omwonden de prioriteit geeft aan ~e 

staatkundige vrijheid. Hiermee samen
hangend, maar niet geheel ermee sa
menvallend, is de spanningsverhou
ding tussen vrijheid als "in rust het ei
gen leven kunnen inrichten" en "mee 
kunnen en willen beslissen", tussen 
vrijheid als onafhankelijkeid en zelf
wetgeving. Hier ligt de eigenlijke 
spanning tussen liberalisme en demo
cratie, waarop ook W.N.A. Klever in
ging in zijn artikel in dit blad vanjanu
ari 1985. 
Bij de discussie over deze beide bena
deringen komt het mij voor, dat de 
keuze voor democratie (dus prioriteit 
aan zelfwetgeving boven onafhanke
lijkheid) realistischer is dan een libera
le uitwerking van het vrijheidsbegrip. 
Wij leven in een samenleving waarin 
wij allen langs vele wegen afhankelijk 
zijn van elkaars inspanningen. Op vrij
wel alle terreinen is deze wederzijdse 

· afhankelijkheid merkbaar, vaak op 
wereldwijde schaal. Het is noodzake
lijk te erkennen dat dit beperkingen 
oplegt aan de mate waarin wij "in rust 
het eigen leven kunnen inrichten". 
Natuurlijk beperkt die wederzijdse af
hankelijkheid ook de speelruimte van 
"mee kunnen en willen beslissen", 
maar deze maakt dat meebeslissen niet 
onmogelijk. Men zou zelfs kunnen 
zeggen: juist wanneer de omstandighe
den de speelruimte voor beslissingen 
klein maken, is het noodzakelijk dat 
zelfstandig denkende burgers daarover 

' worden geïnformeerd en bij de l:leslis
sing worden betrokken. 
Daarbij komt nog het door Klever ge
noemde argument, dat democratie het 
toekennen van zeggenschap aan ande
ren over ons veronderstelt - een zeg
genschap waarmee wij akkoord gaan 
omdat wij dezelfde zeggenschap over 
anderen uitoefenen. Om die reden is 
het accepteren van democratische 
besluitvorming niet in strijd met vrij
heid als zelfwetgeving (wij geven onze 
zelfbeschikking immers alleen voor
waardelijk en gedeeltelijk op), maar 
met de vrijheid-van overheidsingrijpen 
zoals het liberalisme dat voorstaat, be
staat wèl een zekere spanningsverhou
ding. En op dit punt zou ik Klever wil
len nazeggen: welke liberaal zou niet, 
gesteld voor de keus tussen democratie 
en vrijheid van overheidsinvloed, voor 
de eerste kiezen? 

Dat brengt mij bij de vraag in hoeverre 
het liberalisme een handreiking geeft 
voor het oplossen van problemen van 
nu. Eerder heb ik allaten doorscheme
ren dat de gedachte de staatsinvloed te 
verminderen, mij aanspreekt; maar 
niet zozeer uit principe, als wel omdat 
in vele gevallen het ingrijpen van de 
overheid contraproduktief wordt. 
Zwakken in de samenleving worden 



niet meer bereikt met de maatregelen 
die bedoeld zijn om hen te sterken; 
grotere rechtvaardigheid --door verfij
ning van regels wordt teniet gedaan 
doordat de slimmen beter hun weg vin
den in het regelwoud dan de dommen; 
en de belastinggelden die nodig zijn 
om de nog zo nobele doelen van de 
overheid te betalen, komen niet meer 
binnen doordat men vindt dat er gren
zen in belastingdruk zijn overschre
den. 
Mijn bezwaren tegen de liberale visie 
op dit punt komen erop neer, dat ik die 
visie veel te weinig rekening vind hou
den met de vele nuttige en noodzakelij
ke taken die de overheid in de samen
leving op zich neemt. Een algemeen 
parool aan de overheid dat deze moet 
terugtreden, doet geen recht aan het 
netwerk van wederzijdse afhankelijk
heden van onze maatschappij en de 
subtiele rol die daarin door vele over
heidsorganen worden gespeeld. Nood
zakelijk is een veel meer genuanceer
de, maar toch begripsmatig heldere vi
sie op de taken die de overheid wèl en 
niet moet vervullen. Waarbij onmidde
lijk zij gesignaleerd, dat ook D66 die 
visie niet pasklaar heeft. 

Oók bij de VVD is het leven intussen 
sterker dan de leer. In de discussies 
rond het steunen van het bedrijfsleven 
met risidocragend kapitaal, wordt al 
lang het liberale principe niet meer on
verkort gehandhaafd - en wat zou een 
VVD-minister vanuit liberaal oogpunt 
nog voor kapitaler zonde kunnen be
gaan dan deze? Opnieuw, wanneer de
zelfde minister over de hoofden van de 
de daartoe aangewezen organen heen 
aan lagere overheden voordeel belooft 
bij bouw van een kerncentrale, wordt 
bij het liberale oordeel daarover het li-

herale principe dat hij daarmee niets te 
maken heeft, thuis gelaten. In zekere 
zin kan men zeggen: gelukkig dat 
zulks gebeurt; daardoor kunnen com
promissen worden gesloten, en kan het 
politieke proces zijn gang gaan. Maar 
dat gaat voorbij aan de essentie, dat de 
liberale principes van zveel elastiek 
moeten worden voorzien om nog 
enigszins praktisch toepasbaar te zijn, 
dat zij hun kracht verloren hebben. 
In die zin kan ik instemmen met de ge
dachte binnen de hoofdstroom van 
D66, dat het liberalisme, net als het so
cialisme en de christen-democratie, 
een verouderd 19e-eeuws ideaal is, dat 
niet meer past op de problemen van 
deze tijd. 

Ik voel voor het liberalisme affiniteit 
noch afkeer. Het is een sympathieke 
politieke fisolofie, bedoeld om mensen 
zoveel mogelijk ruimte te geven. Maar 
voor de problemen van deze tijd geeft 
die fllosofie mij te weinig handvat. Ve
le D66-ers zouden mij dat wellicht wil
len nazeggen. Maar er is nog een re
den waarom ik in laatste instantie geen 
prijs zou stellen op het liberale etiket. 
Het liberalisme wordt gekemnerkt 
door formele principes; het heeft be
trekking op de verhouding tussen staat 
en burger, en abstraheert van wat die 
staat en die burger zouden willen. Dat 
gaat mij voor een politieke fllosofie te 
ver. Ik kan over de taken van de over
heid, en over de relatie van die over
heid tot de burgers, niet anders denken 
dan in termen van meer concrete doel
einden. 

Wat mij persoonlijk betreft: het mi
lieuprobleem zie ik als een centraal po
litiek probleem van deze tijd, waarop 
antwoorden gevonden moeten worden. 

De verhouding van staat en burger ligt 
daar zeer moeilijk. Enerzijds moet de 
staat de burgers - waaronder in dit ver
band ook het bedrijfsleven moet wor
den verstaan - van alles verbieden, an
derzijds volgt uit de aard van het pro
bleem al, dat de overheid nooit alléén 
in staat is het milieu goed te houden. 
Milieuverstoring is vaak het gevolg 
van lozingen van kleine hoeveelheden 
zeer giftige stoffen, of juist van zeer 
grote hoeveelheden giftige stoffen in 
lage concentratie, waarop door een als 
boeman optredende overheid nooit 
greep gekregen kan worden: actieve 
medewerking van de burgers is ver
eist. Toch kan de overheid zich ook 
weer niet terugtrekken (het was ook 
niet het liberalisme dat het zittende ka
binet uitgerekend op dit terrein wilde 
dereguleren), omdat daarmee een juist 
door het bedrijfsleven gewenste vaste 
maatstaf aan het milieuhandelen zou 
ontvallen. Met andere woorden: een 
zorgvuldige bepaling van de taak van 
overheid en burger is nodig om gestal
te te geven aan een gezamenlijke ver
antwoordelijkheid voor het milieu. 

De taken van de overheid in onze 
maatschappij zijn divers. In de onder
linge vervlechting van maatschappelij
ke posities worden vele rollen door 
haar vervuld, waaronder bedenkelijke 
én nuttige. In een tijd waarin aan actie
ve ondersteuning van het nationale be
drijfsleven niet valt te ontkomen en be
scherming van het milieu zonder de 
overheid krachteloos zou zijn (om 
slechts twee pregnante voorbeelden te 
noemen), is de terugtred van de over
heid zoals het liberalisme die voor
staat, te weinig toegesneden op de rea
liteit om een inspirerende politieke lei
draad te zijn. 
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Overheidsinvesteringen in de 
infrastruktuur: Het kind van de 
rekening 

Ir. J.S. KNIPSCHEER 

Inleiding. 
In toenemende mate wordt er vanuit 
diverse invalshoeken gepleit voor het 
opvoeren van de overheidsinvesteriri
gen in de infrastruktuur( 1). In dit arti
kel zal aandacht geschonken worden 
aan de afbakening van het begrip infra
struktuur, de bijzondere positie van de 
grote infrastrukturele projekten, de ge
volgen van het niet of te weinig in
vesteren in de infrastruktuur, politieke 
en ambtelijke besluitvorming met be
trekking tot de infrastruktuur en tot 
slot, welke acties ondernomen moeten 
worden om weer tot een kwalitatief 
hoogwaardige infrastruktuur te ko
men. 

Wat behoort tot de infrastruktuur? 
In oude publicaties op dit terrein wordt 
gesproken over rp.et name fysieke za
ken die voor het economisch functio
neren van belang zijn. Te denken is 
aan havens, (spoor-)wegen, vliegvel
den, kanalen e.d. Gaandeweg heeft 
men ingezien dat deze definitie toch te 
beperkt is; er zijn andere voorzienin
gen aan te wijzen die ook tot de infra
struktuur behoren. Zo worden thans de 
telecommunicatie, de media, de mi
lieuvoorzieningen ook tot de infra
struktuur gerekend. Voor deze verbre
ding zijn diverse oorzaken aan te wij
zen. 
Ten eerste heeft er een integratie 
plaatsgevonden van verschillende 
technologieën. Zo is de transporttech
nologie in de loop der tijd nauwer ver
weven met de informatietechnologie. 
De automatisering van de Rotterdamse 
haven is hiervan een voorbeeld. Een 

tweede oorzaak is dat er alternatieve 
mogelijkheden komen om bepaalde 
functies te vervullen. Eer zijn functies 
die tot dusver slechts in één circuit ver
vuld werden (bijvoorbeeld vervoer van 
informatie per brief) die met gemak 
door een andere sektor vervuld kunnen 
worden (electronic mail). Een ander 
voorbeeld is het transport van informa
tie tussen twee telefonerende perso
nen. Vroeger ging dit uitsluitend via 
de kabel, thans is het ook mogelijk 
hiervoor gebruik te maken van tele
communicatiesatellieten. Het is daar
om aannemelijk dat, ten gevolge van 
de steeds verder voortschrijdende 
technologische ·ontwikkeling, zowel de 
tendens tot integratie van technolo
gieën als de alternatieve mogelijkhe
den om functies te vervullen zullen 
toenemen. 
Ik zou de infrastruktuur als volgt wil
len afbakenen: de voorZieningen op 
het terrein van het transport over land 
(wegen, spoor, pijpleidingen), water 
(havens, kanalen, rivieren), door de 
lucht (luchthavens, verkeersbegelei
ding), de telecommunicatie (kabels, te
lefooncentrales, satellieten, straalver
bindingen), de media (radio-, t.v.
zenders, omroepsatellieten, kabelnet
ten), het milieu (waterzuiveringsinstal
laties, recreatie). 
De algemeen aanvaarde gedachte, dat 
infrastruktuur meer is dan alleen de 
wegen, havens en industrieterreinen, 
maakt de besluitvorming er niet een
voudiger op. Ten eerste is de materie 
complexer geworden. De eerder ge
noemde verwevenheid van diverse 
technologieën bemoeilijkt het verkrij
gen van inzicht in zowel de diverse 
technologische ontwikkelingen als de 
integratiemogelijkheden van de ene 
teèhnologie bij de andere. 
Ten tweede is door het multi
technologische karakter het aantal par
ticipanten in het beslissingsproces 
gestegen. Kijkend naar het "Haagse 
circuit": meer departementen (en bin
nen die departementen soms nog di
verse afdelingen), meer Kamerleden, 
meer belangenorganisaties. 
Ten derde heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden voor wat betreft het 
criterium waaraan een investe
ringsprojekt getoetst moet worden. 
Was dat in de jaren vijftig en begin 
zestig de bijdrage die het projekt zou 
kunnen leveren aan de economische 

groei, gaandeweg is dit criterium aan 
het eind van de jaren zestig, begin ja
ren zeventig dit criterium nevenge
schikt gemaakt aan andere criteria zo
als bij voorbeeld bevordering van het 
openbaar vervoer, verbetering van de 
kwaliteit van het leefmilieu enz. Het 
kabinet-Lubbers heeft, gelukkig, een 
begin gemaakt met een herwaardering 
van het belang van overheidsinveste
ringen in de infrastruktuur voor de 
economie. In het Regeerakkoord van 
dit CDA-VVD-kabinet staat dat de in
frastrukturele voorzieningen een be
langrijke rol moeten vervullen bij het 
herstel van de marktsektor en van de 
economie. 

Welke projekten dragen het meest 
bij aan het economisch herstel? 
In de afwegingsproblematiek van wel
ke infrastrukturele projekten nu "op
gestart" moeten worden, stuit men on
verbiddelijk op de tweedeling van gro
te projekten (o.a. Markerwaard, de 
plannen Waterman en Lievense, digi
talisering telecommunicatienet) versus 
kleine projekten (diverse knelpunten 
wegenemen). Een keuze is noodzake
lijk, want er is niet genoeg geld voor 
zowel kleine projekten als één groot 
projekt, ook niet voor én Markerwaard 
én Waterman. 
De tweedeling in projekten is groter
deels historisch verklaarbaar. Na de 
Tweede W ere! doorlog heeft men in 
ons land snel het herstel van de infra
struktuur ter hand genomen. De 
Noord-Oost-polder, de Fries-Groning
se kanalen, het Amsterdam
Rijnkanaal, de Botlek bij Rotterdam, 
werden gerealiseerd. Na de waters
noodramp in 1953 kwamen de Delta
werken op gang, die thans bijna gerea
liseerd zijn. Het bedrijfsleven, dat al 
die civiele projekten uitvoert, is niet 
alleen meegegroeid met de steeds maar 
toenemende stroom van werk, maar 
heeft in het begin van de jaren zeventig 
overgeïnvesteerd in produktie- en ver
werkingscapaciteit op grond van ver
wachtingspatronen van grote investe
ringsplannen die door overheden in die 
tijd opgewekt zijn. De overheid deed 
niet voor het bedrijfsleven onder. 
Rijkswaterstaat en Rijksgebouwen
dienst groeiden even snel en zitten nu 
met een overcapaciteit. Het ontstaan 
van deze overcapaciteit is de kiem 
voor alle huidige activiteiten vanuit de 



grond-, weg- en waterbouwsektor om 
te komen tot nieuwe projekten. 
De voortschrijdende technologische 
ontwikkeling in het produktie- en ver
werkingsmaterieel leidt er niet alleen 
toe dat er nieuwe machines komen 
(bijv. ten behoeve van de recycling 
van asfalt), maar ook materieel met 
een grotere produktiecapaciteit. De 
verwachting was dat deze grote, mo
derne produktiecapaciteit vooral goed 
inzetbaar zou zijn in het buitenland. 
Echter, ook daar neemt, mede door de 
zich internationaal aftekenende econo
mische recessie, het werk af. Dit, ge
voegd bij het steeds verder gereedko
men van de Deltawerken, leidde ertoe 
dat er in Nederland bij bedrijfsleven én 
overheid een grote overcapaciteit be
schikbaar is om grootschalige projek
ten uit te voeren. Voor die grote pro
jekten zou gedurende lange tijd dat 
materieel ingezet kunnen worden, dat 
in staat is grote hoeveelheden werk te 
verzetten in betrekkelijk korte tijd. Het 
is dus heel begrijpelijk dat de bedrij
ven, die werkzaam zijn in de grond-, 
weg- en waterbouw en voor 90 procent 
van de overheid afhankelijk zijn voor 
hun orders, trachten de besluitvorming 
rond die grote projekten te versnellen 
óm zo meer duidelijkheid te krijgen 
voor de continuïteit van de bedrijven. 
De geschiedenis leert ons dat er niet al
leen een grote overcapaciteit beschik
baar is of komt, maar ook dat tegelij
kertijd meer aandacht wordt geschon
ken aan het beter benutten van de be
staande infrastruktuur. Met behulp 
van de meet- en regeltechniek zijn bij
voorbeeld grotere verkeersstromen op 
de wegen mogelijk gemaakt dan men 
aanvankelijk dacht, of men kan een op
timale afweging maken tussen de vaar
geuldiepte in de Europoort, de diep
gang van de schepen en de te varen 
route, waardoor ook de behoefte aan 
uitbaggeren van havenslib niet groeit. 
De discussie over een tweede nationale 
luchthaven is geheel weggeëbd; recen
telijk heeft men kunnen vernemen dat 
de N. V. Luchthaven Schiphol grote 
uitbreidingsplannen heeft. Zo zijn er 
nog wel meer voorbeelden te noemen 
van f vernieuwing, of uitbreiding van 
de bestaande struktuur. Zo komt de ge
dachte op gang om afstand te nemen 
van de prote projekten. 
De tijd heeft ook laten zien dat grote 
projekten niet alleen tot de verbeelding 
van ontwerpers, uitvoerders en politici 
spreken, maar ook tot grote schrik 
hebben geleid van hen die verantwoor
delijk waren voor de financiele afwik
keling ervan. Grote projekten blijken 
iedere keer te leiden tot forse kosteno
venschrijdingen, terwijl er geen moge
lijkheid meer was om of te stoppen, of 
op een goedkopere manier verder te 

gaan. Bekende voorbeelden zijn: de 
Deltawerken, in het bijzonder de 
Ooster-Scheldedam, en de Walrus
onderzeeboten voor Defensie. Forse 
begrotingsoverschrijdingen zouden 
nog wel opgevangen kunnen worden in 
een groeiend overheidsbudget, in het 
bijzonder een groeiend overheidsbud
get voor dat departement dat verant
woordelijk is voor het projekt. Echter, 
in een tijd van bezuiniging lukt dat 
niet. Zo hebben de Deltawerken voor 
een uitzaai-effekt gezorgd op de be
groting van Verkeer & Waterstaat. Al
lerlei andere begrotingsartikelen wer
den bezien op de mogelijkheden of er 
iets afgehaald kon worden voor het 
karwei dat mést doorgaan: de Delta
werken. Gerechtvaardigde angst be
staat thans nog dat, als er nu weer een 
groot projekt - zeg f 3 miljard uitvoe
ringskosten - uitgevoerd gaat worden, 
dat er ten eerste daarnaast niet vol
doende financiële ruimte is voor klei
nere projekten en dat, ten tweede, het 
grote projekt financieel niet in de hand 
te houden is. Door de kennelijk be
perkte mogelijkheden om grote projek
ten budgettair te beheersen komt de in
standhouding van de overige infra
struktuur in gevaar. 
De tweedeling grote-kleine projekten 
heeft ook een publiciteitsaspekt. Het 
komt nu eenmaal in de publiciteit veel 
gemakkelijker bij het publiek over om 
een mening te hebben over een groots 
nationaal projekt, dat mogelijk inter
nationaal respect afdwingt, dan over 
allerlei knelpunten in de wegen, uit
breidingen van regionale luchthavens 
of de herindeling van de Veenkolo
niën. Ook bij politici die niet met han
den en voeten gebonden zijn aan hun 
regio en die belangstelling hebben 
voor de kwaliteit van onze infrastruk
tuur, is er een voorkeur te signaleren 
om zich bezig te houden met grote pro
jekten. 

Wanneer de balans opgemaakt wordt 
in deze keuzeproblematiek, dan kan de 
volgebde conclusie getrokken worden. 
Als het huidige beleid gecontinueerd 
wordt, d.w.z. een nadruk op het terug
dringen van het financieringstekort 
van de overheid leggen, dan komt er 
op die wijze geen extra geld beschik
baar. Dat kan alleen gerealiseerd wor
den door binnen de begrotng om te 
buigen van de overdrachtsnitgaven 
naar de investeringsuitgaven. Het ac
cent zal dan komen te liggen op (het 
onderhouden en uitbouwen van) de be
staande infrastruktuur. Hierbij zullen 
de projekten zo gekozen worden dat 
door het realiseren van die infrastruk
turele voorziening, voor het bedrijfsle
ven nieuwe markten geopend worden, 
de kosten van het bedrijfsleven ten op-

zichte van het buitenland verlaagd 
worden (vgl. de doelstelling van het 
Regeerakkoord) en de kwaliteit van 
het produkt verbeterd kan worden. De 
grote projekten (2) zullen onvermijde
lijk op de tweede plaats komen. Alleen 
die grote projekten zullen op die twee
de plaats nog een kans maken als zij fa
seerbaar zijn, zodat - als er onverhoopt 
kostenoverschrijdingen komen - zij 
niet verder ten uitvoer gebracht wor
den. Het CDA heeft zich in zijn 
ontwerp-verkiezingsprogramma ook 
zo uitgelaten. 
Onbesproken zijn nog de pogingen om 
particuliere financiers te interesseren 
voor infrastrukturele projecten. Minis
ter Van Aardenne heeft in dit verband 
eens opgemerkt dat het ABP de Mar
kerwaard best wel zou kunnen finan
cieren. Overheidsbemoeienis blijft bij 
infrastrukturele projekten noodzake
lijk, omdat er, gezien de aard van de 
investeringsobjecten altijd onrendabe
le toppen aanwezig blijven. De ge
dachte in VVD-kringen om financiële 
middelen vrij te maken door verkoop 
van Staatsdeelnemingen en deze te 
bestemmen voor overheidsinvesterin
gen, is op het eerste gezicht aantrekke
lijk. Opgemerkt moet worden dat de 
financiële middelen, die vrijkomen 
door de verkoop van Staatsdeelnemin
gen, goede rendementen opgeleverd 
hebben. Immers, vrijwel alleen de 
goed renderende Staatsdeelnemingen 
kunnen verkocht worden. Het is daar
om gewenst dat deze vrijkomende gel
den gebruikt worden voor die investe
ringsprojekten waarvan een grote mul
tiplier verwacht mag worden. Dat kun
nen kleinschalige infrastrukturele pro
jekten zijn, maar ook één grootschalig 
projekt, zoals leggen van een omvang
rijk glasvezelkabèlnet. De PTT zal 
daar enorme bedragen voor nodig heb
ben. Het afdekken van onrendabele 
toppen neemt dan een wellicht onder
geschikte positie in. 

Gevolgen van een niet adequate in
frastruktuur. 
De macro-economische gevolgen van 
het achterblijven van infrastrukturele 
voorzieningen zijn in globale termen 
weer te geven. Grosso modo zijn er 
een viertal consequenties te noemen. 
Ten eerste kunnen bedrijven beslissen 
hun investeringen niet te doen of el
ders te doen, of hun activiteiten te ver
leggen naar elders. Voorbeelden hier
van: de uitbreiding van het vliegveld 
Zuid-Limburg, waarbij bedrijven voor 
de keus stonden daar te investeren of 
in het buitenlands. Wil de zesbaksduw
vaart een kans van slagen hebben, dan 
zullen de waterwegen daarvoor aange
past moeten worden. Het niet op diepte 
houden van havens betekent dat sche-
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pen naar het buitenland uitwijken. 
Ten tweede komen de bedrijven voor 
hogere kosten te staan; studies wijzen 
steeds weer uit dat de schade ten ge
volge van bij voorbeeld files op de we
gen in de miljoenen lopen. Deze kos
ten zijn, gezien de internationale con
currentieverhoudingen, lang niet altijd 
in de prijzen te verrekenen. Gelet op 
onze positie op de internationale 
markt, is het zorgelijk hoe de in
frastrukturele voorzieningen rond 
Schiphol achterblijven. Voor 
Schiphol-Zuid zijn er nauwelijks ade
quate aansluitingen op het rijkswegen
net, het passagiersvervoer over de rail 
naar Noord- en Midden-Nederland is 
beneden de maat. 
Ten derde zal de ontwikkeling van de 
kwaliteit van produkten minder goed 
verlopen. Zo staat de goede infrastruk
tuur in het Westland er garant voor dat 
Westlandse tuinders steeds weer of 
nieuwe produkten, of nieuwe produk
tiemethodes ontwikkelen. 
Ten vierde zou ik willen wijzen op de 
kennisontwikkeling in de diverse sek
toren van de infrastruktuur. Uit het 
oogpunt van het op peil houden van het 
kennisniveau in bij voorbeeld de 
grond-, weg- en waterbouwbe
drijfstakken, is het noodzakelijk in de 
infrastruktuur te blijven investeren. 
Daarom is het van belang dat er in ons 
land infrastrukturele projekten gereali
seerd worden die een voorbeeldfunctie 
hebben voor het buitenland. Om pro
dukten of diensten te kunnen exporte
ren is het in vele gevallen noodzakelijk 
de buitenlandse gesprekspartner een in 
het thuisland gerealiseerd projekt te 
kunnen tonen. De bedrijven in de 
grond- weg- en waterbouwsektor heb
ben er daarom belang bij dat bij voor
beeld het Plan-Waterman- kustuitbrei
ding in Zuid-Holland met een uitbrei
ding van Den Haag zeewaarts - uitge
voerd wordt. Het gaat er dus in vele 
gevallen om onze concurrentie-positie 
ten opzichte van het buitenland te ver
sterken. Van belang is dan dat onze in
frastruktuur kwantitatief en kwalitatief 
óf gelijkwaardig, óf liefst beter is dan 
die in het buitenland. De investering 
die de Franse regering in het beter be
reikbaar maken van de havens aan de 
Atlantische kust doet, en het in omloop 
brengen van een omroepsatelliet, de 
investeringen die West-Duitsland doet 
in betere Noord-Zuidverbindingen 
door spoor- en wegvervoer, zijn voor
beelden van een - op het punt van in
frastruktuur - voorbijstevenend buiten
land. Klaassen heeft recentelijk in ESB 
gewezen op de dreigende verzwakking 
van de Rotterdamse haven door o.a. de 
infrastrukturele werken die thans in 
voorbereiding zijn, respectievelijk vol
tooid zijn. Genoemd worden de mo-

demisering van de Transsiberische 
spoorweg en de voltooiing van het 
Rhein-Main-Donau-kanaal(3). Neder
land zal haast moeten maken om zijn 
sterke positie op bij voorbeeld de inter
nationale uitgeversmarkt niet te verlie
zen. Het zal de bedrijven een betere 
(of minstens zo goede) media-infra
struktuur moeten geven dan het buiten
land van plan is te doen. 

De ambtelijke en politieke besluit
vorming. 
Het zal duidelijk zijn dat in eerste in
stantie vanuit de aanbodzij de, en ruime 
tijd later vanuit de vraagzij de, druk op 
de overheid uitgeoefend wordt. De 
besluitvorming wordt gekenmerkt 
door: 
- de eerder genoemde veelheid van 

beslissers (departementen, advies
organen, provincies, gemeenten); 

- de complexe, ondoorzichtige hoe
veelheid van begrotingsartikelen en 
financieringsregelingen, eveneens 
verspreid over een aantal departe
menten (regelingen in het kader 
van het terugploegen, regionaal be
leid, wegenfonds enz.); 

- de lange looptijd tussen investe
ringsbelissing en het gereedkomen 
van een voorziening en de eveneens 
vrij omvangrijke technische voor
bereiding die aan de bèslissing 
vooraf gaat. Hierdoor zullen bottle
necks die nu gesignaleerd worden, 
pas na jaren weer opgeheven kun
nen worden. Dat betekent dat als er 
nu niet, of aanzienlijk minder geïn
vesteerd wordt in de infrastruktuur, 
de gebruikers pas over jaren gaan 
klagen over de inadequate infra
struktuur. De signalen die de be
drijven die de infrastrukturele 
voorzieningen moet realiseren 
thans uitzenden, zijn dus niet alleen 
maar preken voor eigen parochie. 
Het zijn ook graadmeters dat het 

met de infrastruktuur echt niet zo 
best gesteld is. Nu bij de werkge
versorganisaties ook berichten van 
gebruikers binnenkomen over de 
knelpunten in onze grond-, weg- en 
waterbouw- en telecommunicatie
infrastruktuur ten opzichte van de 
ons omringende landen, zijn wij ei
genlijk al te laat; 

- het - al dan niet aanwezige - vermo
gen bij bestuurders om een visie te 
ontwikkelen om die investe
ringsprojekten te selecteren waar
aan op termijn behoefte is, opdat 
het Nederlandse bedrijfsleven zijn 
positie in internationaal verband 
kan handhaven; 

- de dominerende positie die het mi
nisterie van Financiën de laatste ja
ren inneemt. Ten gevolge van de 
noodzaak de overheidsfinanciën te 

saneren, is in het Regeerakkoord 
van dit kabinet afgesproken, dat het 
financieringstekort teruggebracht 
zou worden tot 7,6 procent in 
1986. De minister van Financiën 
heeft zich altijd een groot voorstan
der van deze terugdringing getoond 
- hij zou een forsere verlaging wen
sen(4). 

Gegeven deze afspraak in het Regeer
akkoord en de overeenkomstige op
stelling van het ministerie van Finan
ciën, was het van de ambtelijke opstel
lers van de ICES-nota(5) over het be
leid met betrekking tot de overheidsin
vesteringen in de infrastruktuur duide
lijk dat er noch extra financiële midde
len ter beschikking werden gesteld, 
noch binnen de bestaande begrotingen 
ruimte gevonden kon worden. Deze 
ruimte zou gevonden moeten worden 
door een verschuiving van de con
sumptieve uitgaven naar de produktie
ve uitgaven. In een sfeer van "er kan 
toch niets extra's gedaan worden" 
wordt de toon van de ICES-nota be
paald: een opsomming van projekten 
die al in planning zaten, een aantal 
projekten die de nota een ''window
dressing' '-etiket meegaven en een ana
lyse van oorzaken van teruglopende 
overheidsinvesteringen in de infra
struktuur. 
De kritiek van het Dagelijks Bestuur 
van de SER, dat de ICES-nota geen 
enkele aandacht schenkt aan de invloed 
van de technologische ontwikkelingen 
op de infrastruktuur, moge op het eer
ste gezicht terecht zijn, verklaarbaar is 
de omissie in de ICES-nota wel. 
Een tweede punt van kritiek van de 
SER - en ook de werkgevers - betrof 
de analyses van de effekten van de 
overheidsinvesteringen, alsmede de 
criteria die de overheid zou moeten 
hanteren om projekten te selecte
ren(6). Indirect is in het voorgaande al 
gewezen op de criteria waaraan een in
vestering in de infrastruktuur getoetst 
zou moeten worden. Deze infrastruk
turele projekten zouden voorwaarden
scheppend moeten zijn voor het be
drijfsleven en een directe impuls aan 
de (binnenlandse) bedrijvigheid moe
ten geven(7). Wie van nabij de !CES
nota tot stand heeft zien komen, zal het 
opgevallen zijn hoe moeilijk de directe 
en indirecte werkgelegenheid van de 
investering zelf in te schatten was. Het 
departement van Economische Zaken 
was daarvoor volledig afhankelijk van 
de informatie van andere departemen
ten, en uit uitgelekte cijfers bleek al 
snel dat de werkgelegenheidseffekten 
onbetrouwbaar en daardoor onverge
lijkbaar waren. Oorzaak: de departe
menten rekenden afwisselend directe, 
indirecte en afgeleide werkgelegen
heid toe. In de definitieve versie van 



de !CES-nota is dan ook geen enkele 
indicatie opgenomen over de effekten 
op de bedrijvigheid, waardoor een pri
oriteitsbepaling een hachtelijke zaak 
werd; een vergelijking met het buiten
land ontbreekt. 
Nu er dan een nota over de overheicts
investeringen in de infrastruktuur ligt, 
rijst de vraag of het politieke circuit de 
toon van de nota fundamenteel zal 
amenderen. Dat lijkt niet te verwach
ten. Overheidsinvesteringen in de in
frastruktuur is namelijk voor een poli
ticus geen aantrekkelijk thema. Hij of 
zij zal er nooit op gekozen of herkozen 
worden. Overdrachtsuitgaven liggen 
bij de kiezers veel beter. Dat betekent 
dat er nauwelijks grote politieke druk 
vanuit onze volksvertegenwoordiging 
op het kabinet zal worden uitgeoefend 
om binnen de begroting de eerderbe
doelde, beslist niet gemakkelijke, ver
schuiving aan te brengen. 
Daar kan men aan toevoegen dat er 
soms een aantal jaren overheen gaan 
nadat de investeringsbeslissing is ge
nomen eer het infrastrukturele projekt 
gereed is(8). Op dat moment kunnen 
de politieke verhoudingen intussen al 
gewijzigd zijn. Men ziet al gauw in dat 
overheidsinvesteringen in de infra
struktuur geen onderwerp is, waarop 
een politicus zich kan profileren. 

Hoe nu verder? 
In het voorgaande is aangegeven waar 
het beleid zich op zou moeten richten: 
onderhoud, uitbouw en vernieuwing 
van de bestaande infrastruktuur en in 
tweede instantie op een nieuw projekt. 
Doel van die infrastrukturele projekten 
is, een bijdrage te leveren aan het her
stel van de marktsektor en stimuleren 
van de economie. En niet mensen aan 
het werk houden, terwijl de markt niet 
meer om het produkt vraagt. Wij heb
ben bij de RSV gezien waar zo'n be
leid toe leidde. Als het instandhouden 
en verbeteren van de bestaande infra
struktuur de hoogste prioriteit heeft, 
dan zullen vele projekten zich op lo
kaal of regionaal niveau afspelen. Om 
dit te bereiken zou het bedrijfsleven 
samen met de gemeenten (9) moeten 
optrekken. Men zou kunnen komen 
tot: 
- een inventarisatie van actuele knel

punten en toekomstige behoeften 
op de diverse deelterreinen 

transport 
telecommunicatie 
media 
milieu/recreatie 

- een aantal vuistregels over hoe het 
bedrijfsleven en (lokale) overheid 
op een effektieve manier kunnen 
samenwerken om te komen tot de 
realisatie van infrastrukturele wer
ken die op lokaal niveau liggen. 

Tevens zou onderzocht kunnen wor
den in hoeverre het model van de 
grond-, weg- en waterbouw-sektor 
toepasbaar is op de terreinen telecom
municatie en media. In de grond-, 
weg- en waterbouw-sektor vindt de be
leidsvoorbereiding en controle door de 
overheid plaats, de uitvoering van de 
infrastrukturele werken door particu
liere aannemers, en de gebruikers zijn 
burgers en (transport)bedrijven. In de 
andere hierboven genoemde sektoren 
worden nog veel taken door de over
heid verricht. Nu het kabinet-Lubbers 
zich ook heeft voorgenomen om de rol 
van de overheid terug te dringen ten 
gunste van de marktsektor - dat o.a. 
gestalte zou moeten krijgen via de 
deregulerings- en privatiseringsopera
tie - zou de vraag gesteld kunnen wor
den in hoeverre dit model uit de grond
weg-en waterbouw-sektor ook op die 
andere sektoren toegepast kan worden. 
In de telecommunicatiesektor worden 
de investeringsbeslissing, de uitvoe
ring en de exploitatie in één bedrijf, de 
PTT, gerealiseerd. Zo worden de ex
ploitatiebelangen in de telecommuni
catiesektor verstrengeld met investe
ringen in de infrastruktuur. De moge
lijkheid ontstaat dan dat de toeganke
lijkheid tot en de gebruiksmogelijkhe
den van die infrastruktuur ingepast 
worden in de commerciële bedrijfsbe
langen van de PTT. Zulk soort structu
ren leiden tot concurrentievervalsing 
ten opzichte van het particuliere be
drijfsleven dat dezelfde diensten als de 
PTT wil aanbieden. Gelukkig heeft de 
Commissie-Steenbergen - die tot op
dracht had naar de taak, status en 
struktuur van de PTT te kijken - een 
aantal aanbevelingen gegeven om di
verse functies van de PTT te scheiden. 
Wat betreft de telecommunicatiesektor 
wordt door de Commissie-Steenbergen 
voorgesteld om de nutsfunctie in één 
B.V. onder te brengen en de commer
ciële functie in één andere B.V. Beide 
B.V.'s ressorteren onder één holding. 
De PTT heeft zich - zoals te verwach
ten was - al tegen deze splitsing uitge
sproken. Binnen de kringen van de 
werkgevers hoort men al geluiden dat 
de commerciële B.V. gegeellos van de 
Holding N.V. moet opereren, al is het 
maar om de schijn van belangen
verstrengeling te voorkomen. 
Voor de media zou het aan te bevelen 
zijn om die infrastruktuur ook toegan
kelijk te maken voor het bedrijfsleven. 
Was er ten tijde van de opkomst van de 
radio - en later de televisie - een 
schaarste aan ruimte in de ether, het
geen de aanleiding was voor de over
heid om regulerend op te treden, thans 
is die schaarste er niet meer. Een vèr
gaande deregulering op dit terrein is 
dan ook verantwoord. Deze deregule-

ring zal gepaard moeten gaan met het 
afgeven van garanties aan dienstenaan
bieders in de particuliere sektor (be
drijfsleven en andere organisaties) met 
name ten aanzien van van een goede 
toegankelijkheid tot en weinig beper
kingen ten aanzien van de gebruiksmo
gelijkheden van de media- infrastruk
tuur(IO). 
Wanneer de overheid in staat is een to
taalvisie op de nu nog verbrokkelde 
deelterreinen van de infrastruktuur te 
ontwikkelen(ll), waarbij de diverse 
functies gescheiden worden zoals in de 
grond-, weg- en waterbouw-sektor en 
zich in bovenbedoelde zin terughou
dend opstelt in de informaticasektor, 
dan is er sprake van een goed voor
waardenscheppend beleid waardoor 
het bedrijfsleven zich optimaal kan 
ontwikkelen en daardoor de internatio
nale concurrentie kan doorstaan. 

Noten. 
1. In dit artikel wordt onder infrastruktuur 
verstaan die voorzieningen in grootschalige 
kapitaalgoederen waarmee veeleer aan de 
samenleving als geheel dan aan individuele 
personen of particuliere firma's diensten 
worden verleend en die normaliter door de 
overheid of door instellingen, die op soort
gelijke wijze als de overheid verantwoorde
lijkheid dragen voor de beschikbaarstelling 
van maatschappelijke goederen, worden ge
financierd. 
2. De lezer kan zich misschien nog herin
neren hoe over de Markerwaard is beslist: 
in principe inpolderen, maar het kabinet 
heeft zich alle mogelijkheden voorbehou
den om toch niet tot inpoldering over te 
gaan. 
3. L.H. Klaassen, "Rotterdam - een stad 
in strasitie", Economisch Statistische Be
richten, 28 augustus 1985, pp. 848-849. 
4. Het is thans duidelijk dat het kabinet ook 
deze 7,6 procent niet meer haalbaar acht. 
Elk percentage onder de 8 is acceptabel en 
dat zal dan nog genoeg moeite kosten. 
5. ICES= Interdepartementale Commissie 
Economisch Structuurbeleid. Kamerstuk 
18869 (Het beleid inzake overheids
investeringen). 
6. Zie SER-bulletin juni 1985, p. 119. 
7. Ik ga voorbij aan de conjunctuurpolitie
ke argumenten die er zijn om de conjunctu
rele opleving in ons land te ondersteunen 
met overheidsinvesteringen in de intra
struktuur. 
8. Een goed voorbeeld van een zeer lang
durige investering is de digitalisering van 
ons telecommunicatienet. Het vervangen 
van alle koperen kabels in de grond door 
glasvezelkabels - waar thans een aanvang 
mee wordt gemaakt - zal pas in de jaren ne
gentig klaar zijn. Hetzelfde geldt in hoofd
lijnen voor het moderniseren van de tele
fooncentrales. 
9. Zie ook de aanbevelingen op het punt 
van het betrekken van het bedrijfsleven bij 
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de selectie en voorbereiding van projekten 
in "Evaluatie van het voorwaardenschep
pend beleid", Buro Bartels, 1984, p. 47. 
JO. Voor de sektor milieu/recreatie zijn 
soortgelijke opmerkingen te maken. Ik 

volsta hier met de vraag op te werpen, in 
hoeverre het noodzakelijk en gewenst is dat 
overheden zich op commerciële basis met 
recreatie-activiteiten (bijv. jachthavens) be
zig moeten houden. 

Privatisering van 
overheidsin vesteringen 

Drs. A.F. BAKHOVEN 

Drs. C.L. JANSEN 

1. Inleiding. 
De redactie van Liberaal Reveil heeft 
ons verzocht te onderzoeken in hoe
verre privatisering van overheidsin
vesteringen mogelijk is. Om aan het 
verzoek te kunnen voldoen, zullen wij 
eerst moeten aangeven wat wij ver
staan onder "privatisering", "over
heidsinvesteringen" en "mogelijk". 

Privatisering in de meest vergaande 
zin vindt plaats indien de aanschaf van 
kapitaalgoederen niet meer op initia
tief en voor risico en rekening van de 
overheid geschiedt, maar voor die van 

de particuliere sektor. Minder ver
gaande vormen hebben betrekking op 
uitbesteding aan de particuliere sektor 
van de produktie van investeringsgoe
deren, de exploitatie daarvan of de fi
nanciering. Wij zullen alle vier vor
men in de volgende paragraaf de revue 
laten passeren. 

Ons begrip overheidsinvesteringen 
sluit aan bij de begripsomschrijving in 
de Nationale Rekeningen van het 
C.B.S. Dat houdt in dat bedrijfsmatige 
investeringen - zoals bijvoorbeeld in 
een gemeentelijk ziekenhuis of in een 
openbaar nutsbedrijf- er buiten vallen. 
Ook de voorbereidende werkzaamhe
den van ambtenaren, zoals die van de 
ontwerpers van wegen en bruggen op 
Rijkswaterstaat, vallen er niet onder. 

Welke concrete investeringen door ons 
wèl tot de overheidsinvesteringen wor
den gerekend, zullen wij in de volgen
de paragraaf aangeven. 

· Wij vinden privatisering van een over
heictsinvestering "mogelijk" voor zo
ver deze leidt tot geringere kosten voor 
de gemeenschap. Hierbij gaan wij er
van uit dat - bijvoorbeeld via kosten
batenanalyse - is vastgesteld dat de in
vestering verantwoord is. 

In paragraaf 2 zullen wij de bestaande 
overheidsinvesteringen van Rijk, ge
meenten en provincies, het onderwijs 
en de overige publiekrechtelijke licha
men nader op privatiseringsmogelijk
heden onderzoeken. De beschouwin
gen in· paragraaf 2 zijn micro
economisch van aard. In paragraaf 3 
zal worden bezien in hoeverre een 
micro-economische aanpak toereikend 
is. In paragraaf 4 gaan wij kort in op 
privatisering bij een nieuw investe
ringsprojekt: de Markerwaard. Tot 
slot vatten wij in een laatste paragraaf 
onze bevindingen samen. 

2. Een micro-economische beschou
wing over de mogelijkheden tot pri
vatisering van bestaande overheid
sinvesteringen. 

11. Ook C.P.A. Bartels pleit in "Regio
naal infrastructuurbeleid", Economisch 
Statistische Berichten, 17-7-1985, p. 715, 
voor het ontwikkelen van een geïntegreerd 
infrastruktuurbeleid. 

De overheid investeerde in 1983 ruim 
10 mld. gld., als volgt verdeeld: 
- Rijk 26 procent 
- Gemeenten en 

provincies 
- Onderwijs 
- Rest overheid 

2 .1. Het Rijk 

51 procent 
13 procent 
10 procent. 

In tabel 1 zijn de Rijksinvesteringen 
onderverdeeld. 

Tabel 1. Rijksinvesteringen in 1983 

(mld. gld.) 
a. Oosterseheldewerken 0,8 
b. Uitbreiding en verbe-

tering van rijkswegen, 
bruggen, scheepvaart-
wegen en havens 0,6 

c. Landinrichtingswer-
ken (incl. bouwkundi-
ge werken in de IJs-
selmeerpolders) 0,3 

d. Gebouwen en outilla-
ge 1,0 

Totaal 2,7 

Bron: Nationale Rekeningen 1983, 
Rijksrekening. 

Wij achten het in de meeste gevallen 
gewenst dat de overheid, met het oog 
op het algemeen belang, verantwoor
delijk blijft voor de planning van deze 
investeringen. Voor investeringen die 
noodzakelijk zijn voor de produktie 
van echte collectieve goederen, zoals 
veiligheid (politiebureau's, gevange
nissen, dijken) en algemeen bestuur 
(ministeries, gemeentehuizen) is dit 
evident. Maar ook voor goederen die 
in principe wèl via de markt kunnen 
worden geleverd, is het in het dichtbe
volkte Nederland meestal gewenst dat 
de overheid tenminste een beslissende 
stem bij de planning heeft. Het is ons 
inziens ongewenst dat particulieren 
bestemmingsplannen opstellen, het 
tracé van een weg bepalen of besluiten 
dat de Markerwaard er moet komen. 
Milieu-overwegingen (mag de weg 
door een natuurgebied lopen?), veilig-



heictsaspecten (welke veiligheidsmarge 
moet in de Markerwaard gelden tegen 
overstromingen?), planologische over
wegingen (mag het "groene" hart van 
de Randstad worden volgebouwd?) en 
dergelijke, komen bij een privatisering 
van de planning-functie in het ge
drang. 
De produktie van deze kapitaalgoede
ren is reeds geheel uitbesteed aan par
ticulieren. Met uitzondering van de 
Oosterseheldewerken - die grotendeels 
niet- produktieve investeringen betref
fen - zou de financiering en exploitatie 
van de Rijksinvesteringen in theorie 
door de particuliere sektor kunnen ge
schieden. Bij de investeringen in we
gen e.d. is dit naar ons oordeel echter 
ongewenst. Bedrijfsmatige exploitatie 
is vanwege de hoge kosten niet effi
ciënt. Hierbij moet niet alleen worden 
gedacht aan de kosten van inning en 
controle, maar ook aan de kosten die 
voortvloeien uit lange wachttijden. 
Met private exploitatie en financiering 
is ook bij de overige categorieën Rijk
sinvesteringen v.;einig ervaring opge
daan. Gewezen kan slechts worden op 
de bouw van enkele ministeries die 
momenteel buiten de Rijksbegroting 
wordt gefinancierd (ca. f 400 mln.) 

·~ via een lease-overeenkomst met het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Bij deze huurovereenkomst, die onop
zegbaar voor een lange termijn is aan
gegaan, wordt het Rijk na verloop van 
tijd eigenaar. Wij zijn geen voorstan
der van deze constructie, die lijkt te 
zijn ingegeven door de wens het finan
cieringstekort op korte termijn gunsti
ger te kleuren ten koste van het tekort 
op langere termijn. Natuurlijk is het, 
vanuit het door ons geformuleerde 
kosten-criterium gewenst dat dure, 
verspreid liggende huurpanden wor
den vervangen door nieuwbouw. Maar 
het is twijfelachtig of een lease
overeenkomst budgettair voordeliger 
is dan directe aankoop door het Rijk 
uit leningfinanciering (de verhuurder 
zal immers een hoger rendement wil
len behalen dan uit inschrijving op een 
staatslening). Dergelijke constructies 
worden vermeden indien, zonder te 
vervallen in de klassieke financierings
regels die voor de lagere overheden 
gelden, ·beter rekening wordt gehou
den met het onderscheid tussen niet
produktieve en produktieve uitgaven 
(dat wil zeggen uitgaven die van be
lang zijn voor de produktiecapaciteit in 
de toekomst). 
Samenvattend, achten wij de privatise
ring van financiering en exploitatie 
van Rijksinvesteringen in de praktijk 
nauwelijks mogelijk, wellicht met uit
zondering van de landinrichtingswer
ken. De overwegingen die ten aanzien 

van deze post een rol spelen, bespre
ken wij in paragraaf 4 aan de hand van • • 
een concreet projekt. 

2.2. Gemeenten en provincies. 
De investeringen van deze lagere over
heden zijn samengevat in tabel 2. 

Tabel 2. Investeringen van gemeenten 
en provincies in 1983 

sidiëren. Dat geldt voor de totstandko
ming en voor de exploitatie. Door par
ticulieren het risico van de (gesubsi
dieerde) exploitatie te geven, wordt de 
allocatie van produktietaktoren over 
het algemeen beter afgestemd op de 
preferenties van de gebruikers. 

Gemeenten Provincies 
(mld. gld.) 

a. Algemeen beheer en openbare veiligheid 0,7 0,1 
b. Uitbreiding en verbetering van wegen, bruggen, 

scheepvaartwegen en havens 1,2 0,3 
c. Bouwrijp maken van gronden voor woningbouw 

en industrie 1,5 
d. Rest 1,3 0,1 

Totaal 4,7 0,5 

Bron: Maandstatistiek Financiewezen (CBS). 

De produktie van deze kapitaalgoede
ren is voor 90 procent uitbesteed àan 
particulieren. Verdere uitbesteding be
hoort tot de mogelijkheden. Uit het be
schikbare onderzoek blijkt dat uit
besteding bijna altijd goedkoper is dan 
produktie in eigne beheer (P.B. 
Boorsma, "Privatisering", Openbare 
Uitgaven, 6 oktober 1984, p. 291). Dit 
wordt veroorzaakt door een efficiënte
re bedrijfsvoering. Daarnaast lijkt in 
dit geval van belang dat de overheid la
ger geschoolden beter betaalt dan de 
particuliere sektor. Bij de kostenverge
lijking is de BTW nog een complice
rende faktor, omdat bij produktie in ei
gen beheer geen BTW hoeft te worden 
betaald en bij uitbesteding wèl. 
Voor de privatisering van financiering 
en exploitatie· zijn er ons inziens weer 
minder mogelijkheden. Evenals bij het 
Rijk wijzen wij deze af voor post b, 
terwijl voor post a ook weinig zinnige 
constructies zijn te bedenken. Het 
bouwrijp maken van gronden leent 
zich beter voor uitvoering voor reke
ning en risico van de particuliere sek
tor. , 
In de restgroep d zitten ook investerin
gen die nooit geheel voor rekening en 
risico van particulieren tot stand zou
den komen. Het betreft vaak voorzie
ningen waarvan de inwoners, naar col
lectief oordeel, niet genoeg beseffen 
hoe belangrijk ze voor hen zijn (de zo
genaamde merit goods). In de post zijn 
bij voorbeeld opgenomen recreatieve, 
maatschappelijke en culturele voorzie
ningen. In principe komen deze voor 
privatisering in aanmerking. Indien de 
overheid aan dergelijke voorzieningen 
een groter belang toekent dan degenen 
die van de voorzieningen gebruik ma
ken, kan de overheid dat tot uiting 
brengen door de voorzieningen te sub-

2.3. Onderwijs. 
De onderwijsuitgaven, waarvan de in
vesteringen (j 1,3 mld.) slechts een 
klein deel vormen, worden in Neder
land grotendeels uit de algemene mid
delen gefinancierd. Onderwijs is het 
belangrijkste voorbeeld van het ingrij
pen van de overheid in de bestedings
vrijheid van individuen. Vele overwe
gingen spelen hierbij een rol. Niet al
leen dat individuen onvoldoende het 
belang van goed onderwijs voor de ge
meenschap onderkennen, maar ook 
bijvoorbeeld inkomenspolitieke doel
stellingen (gelijke kansen). Privatise
ring van het lager en middelbaar on
derwijs wordt in Nederland om deze 
redenen niet overwogen. Hetzelfde 
geldt in de Nederlandse verhoudingen 
voor het hoger onderwijs, hoewel hier 
een meer marktgerichte voorziening 
en een grotere financiering uit school
gelden en particuliere bijdragen tot de 
mogelijkheden behoort. 

2.4. Overige publiekrechtelijke li
chamen. 
De investeringen van deze overheden 
ten bedrage van f 1,0 mld. worden 
voor ruimt de helft gedaan door water
schappen en voor de rest door gemeen
schappelijke regelingen en sociale ver
zekeringsinstellingen. Het betreft hier 
hoofdzakelijk weg- en waterbouwkun
dige werken, waaronder waterzuive
ringsinstallaties een belangrijke plaats 
innemen. Deze installaties zouden on
voldoende via het marktmechanisme 
tot stand komen. Private uitvoering 
van waterzuivering op basis van con
tracten met de overheid is mogelijk. 

De overheid zal de kosten evenwel via 
publiekrechtelijke heffingen over de 
vervuilers moeten omslaan. 

99 



100 

l 

3. Het macro-economisch aspect bij 
overwegingen ten aanzien van priva
tisering. 
De laatste tijd wordt herhaaldelijk een 
pleidooi gehouden om de overheidsin
vesteringen op te voeren met het oog 
op gunstige gevolgen voor de econo
mie. Zulke pleidooien komen natuur
lijk uit kringen betrokken bij de bouw 
of de voorbereiding daarvan. Dat is lo
gisch, omdat 85 procent van de over
heictsinvesteringen betrekking heeft op 
de bouw. Maar daarnaast wordt ook 
door regering, parlement en advies
commissies gesteld, dat overheidsin
vesteringen dienen te worden gestimu
leerd. De regering denkt daarbij aan 
produktieve investeringen die van be
lang zijn voor de economische struc
tuur (regeringsverklaring november 
1982). In een dit jaar gestuurde brief 
aan de Tweede Kamer (vergaderjaar 
1984- 1985 nr 18869) komt de minis
ter van economische zaken, mede aan 
de hand van CPB-studies, tot de con
clusie dat: 
-de impulswerking via bestedingeffek
ten wel aanwezig is, maar niet duur
zaam, 
- overheidsinvesteringen in het verle
den veeleer complementair dan stu
wend zijn geweest. 

Hieruit volgt dat het macro-economi
sche kader vrijwel geen eenduidige 
aanknopingspunten biedt voor het be
leid ten opzichte van de overheidsin
vesteringen. Naar de mening van het 
kabinet dienen daarom de inhoudelijke 
merites van de projekten zelf de lei
draad te vormen voor het overheidsin
vesteringsbeleid. Er dient prioriteit te 
worden gegeven aan projekten die pro
duktief zijn. Dergelijke projekten kun
nen zich lenen voor (gedeeltelijke) pri
vate financiering. 
Een projekt dat in dit kader wordt ge
noemd is de ontwikkeling van het 
Markerwaard-gebied. Wij zullen de 
privatiseringsmogelijkheden van dit 
projekt in de volgende paragraaf be
spreken. 

4. De Markerwaard. 
Het Markerwaard-plan heeft betrek
king op inpoldering van 41000 ha van 
het Dsselmeer. Voor de inrichting zijn 
in een rapport van het ministerie van 
verkeer en waterstaat (Economische 
Analyse van de ontwikkeling van het 
Markerwaard- gebied d.d. november 
1983) twee inrichtingsvarianten uitge
werkt waarin van de 41 duizend hecta
ren 95 procent resp. 65 procent een 
agrarische bestemming heeft. Voor in
frastructuur en nederzettingen is ca. 5 
procent bestemd. In de tweede variant 
is 30 procent bestemd voor bos, re
creatie en natuurgebied. 

In deze paragraaf zullen wij nagaan of 
zo'n projekt is te privatiseren. Voor 
privatisering in de zin van uitvoering 
van de investeringen geheel voor reke
ning en risico van particulieren, is een 
positief saldo van baten en lasten een 
vereiste. Wij zullen dus eerst nagaan 
of positieve saldi van baten en lasten 
worden geraamd en in hoeverre deze 
ramingen door ons als realistisch wor
den bestempeld. Daarna gaan wij kort 
in op minder vergaande vormen van 
privatisering. 

In september 1984 bracht een werk
groep Bedrijfseconomische Rende
mentsberekening Markerwaard een 
eindrapport uit over het bedrijfsecono
mische rendement van de Marker
waard. In dit rapport zijn de investe
ringskosten (incl. bouwrente) geplaatst 
tegenover de verkoopwaarde van de 
grond resp. de beleggingswaarde bij 
verpachting. Uit deze confrontatie 
blijkt dat het exploitatiesaldo negatief 
is bij "niet ongeloofwaardige aanna
men van de vrije verkoopwaarde van 
de grond resp. de beleggingswaarde". 

Bij die aannamen is er nog geen reke
ning mee gehouden dat de extra afzet 
van agrarische produkten niet zonder 
prijsconcessies kan geschieden. Ook is 
geen rekening gehouden met het feit 
dat een deel van de produkten nu dank
zij protectionistische maatregelen van 
de E.G. kan worden afgezet. Op lan
gere termijn dient rekening gehouden 
te worden met het risico dat het hand
haven van dit systeem niet langer haal
baar is, zodat slechts tegen veellagere 
prijzen zal kunnen worden afgezet, 
nog los van de extra hoeveelheid. 

Volgens ons zal de exploitatie zonder 
overheidssteun verlies opleveren. 
Voor overheidssteun zijn in de theorie 
van de Openbare Financiën weinig ar
gumenten te bedenken: de in de Mar
kerwaard te produceren goederen be
vatten geen element van "merit 
goods", terwijl ook geen belangrijke 
positieve externe effekten (maatschap
pelijke baten die onvoldoende door het 
marktmechanisme tot uitdrukking 
worden gebracht) kunnen worden ver
wacht. 
Eén macro-economisch argument voor 
subsidiëring kan echter wel worden 
aangevoerd. Bij de berekening van de 
investeringskosten is ervan uitgegaan 
dat de produktiefaktoren, die worden 
aangewend voor de aanleg van de 
Markerwaard, onttrokken zijn aan de 
produktie van andere goederen. Indien 
er echter voor de duur van het projekt 
een aanzienlijke werkloosheid wordt 
verwacht voor de categorieën arbeids
krachten die moeten worden aange-

trokken, dan kunnen er door de aanleg 
van de Markerwaard besparingen op 
de werkloosheidsuitkeringen ontstaan. 
Bij het vaststellen van de overheidsbij
drage aan de uitvoering van het projekt 
kan hier rekening mee worden gehou
den. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij 
het terugploeg-experiment (woning
verbetering en bouwwerken in de 
overheids- en non-profitsfeer). Een 
dergelijke bijdrage dient uiteraard te 
worden afgewogen tegen bijdragen 
aan andere projekten. Uitvoering, ex
ploitatie en financiering van het Mar
kerwaardprojekt kan dan wellicht wel 
geschieden voor (gedeeltelijke) reke
ning, maar in ieder geval voor risico 
van particuliere initiatiefnemers (dus 
zonder overheidsgaranties). 

5. Samenvatting 
In dit artikel hebben wij onderzocht in 
hoeverre privatisering van overheid
sinvesteringen mogelijk is. Onze con
clusie luidt dat volledige privatisering, 
dat wil zeggen het aanschaffen van ka
pitaalgoederen op initiatief en voor re
kening en risico van de particuliere 
sector, in de meeste gevallen niet wen
selijk en ook niet haalbaar is. Met na
me voor de planning-functie zal de 
overheid uit oogpunt van "algemeen 
belang" meestal verantwoordelijk 
moeten blijven. De mogelijkheden 
voor privatisering zijn groter bij de an
dere door ons onderscheiden functies 
(produktie, financiering en exploita
tie). De produktie is reeds vrijwel ge
heel uitbesteed aan de particuliere sec
tor. Verdergaande uitbesteding is nog 
mogelijk bij de gemeenten. De finan
ciering en exploitatie kan bij bepaalde 
produktieve kapitaalgoederen even
eens worden uitbesteed. Subsidiëring 
kan dan worden overwogen op grond 
van "merit good"-overwegingen of 
op grond van positieve externe effek
ten. Vanwege de hoge kosten zijn wij 
echter geen voorstander van privatise
ring van de investeringen in wegen 
e.d. Ook de privatisering van onder
wijsinvesteringen lijkt niet wenselijk. 

Tenslotte hebben wij de mogelijkhe
den tot privatisering van een concreet 
projekt (de Markerwaard) beschreven. 
Zonder geldelijke steun van de over
heid zijn de kansen om dit projekt voor 
risico van particuliere initiatiefnemers 
uit te voeren, gering. Een argument 
voor subsidiëring, dat ook bij het 
terugploeg-experiment in de bouw is 
gehanteerd, is dat door uitvoering van 
het projekt besparingen op de werk
loosheidsuitgaven kunnen ontstaan. 
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1. Inleiding. 
De invloed van overheidsinvesteringen 
op de regionale ontwikkelingen kan 
van verschillende kanten worden bena
derd; beroepshalve zijn wij vrij tech
nisch ingesteld, en wij willen het 
vraagstuk dan ook als volgt technisch 
benaderen. 
In de eerstvolgende paragraaf willen 

wij allereerst proberen lering te trek
ken uit een Europees ruimtelijk-econo
misch model, het zgn. FLEUR-model 
(FLEUR staat voor "Facteurs de Lo
calisation en EUROPE). Daarna laten 
wij in paragraaf 3 de lens op Neder
land "inzoomen", om provincies en 
COROP-regio's op hun vestigingskan
sen te beoordelen. Vervolgens trekken 
wij conclusies (paragraaf 4) en geven 
wij enkele referenties in paragraaf 5. 

2. De les uit het drempel-groei
middel FLEUR (1). 
Uit een oorspronkelijk totaal van 53 
zijn 40 sektoren uitgekozen; met het 
FLEUR-model is getracht de groei van 
die sektoren te verklaren, in opeenvol
gende perioden van tien jaren, in 76 
regio's van de Europese Gemeenschap 
van 9; het model is dynamisch, inter
sektoraal en interregionaal: 

- dynamisch, omdat het het probleem 
van de groei (of de inkrimping) van de 
werkgelegenheid aanvat; 
- intersektoraal, omdat de specificatie 
ervan de sektoren omvat die aan de 

bestudeerde sektor leveren of afne
mers daarvan zijn; 
- interregionaal, omdat de bovenbe
doelde twee soorten relaties worden 
beschreven voor een verzameling 
regio's die binnen het bereik van een 
gegeven regio liggen. 
De verklarende variabelen passen gro
tendeels in de vestigingsthematiek van 
economische bedrijvigheid; naast 
vraag- en aanbodvariabelen van goe
deren en diensten horen ertoe: 
- de arbeidsmarkt; 
- de landinrichting; 
- de regionale politiek. 
In een vorige studie (2) is de betrouw
baarheid van het model nagegaan voor 
slechts twee geaggregeerde sektoren: 
- industriële werkgelegenheid; 
- werkgelegenheid in zakelijke dien-
sten, waarbij de werkgelegenheid de te 
verklaren grootheid was. 
Op grond van de rekenresultaten van 
die studie en onder handhaving van de 
kritische drempel die kenmerkend is 
voor het FLEUR-model, kan men de 
Europese regio's in twee categorieën 
indelen: regio's met groeikansen, en 

Tabel 1. Regio's met kans op achterstand in nijverheid en diensten in de loop van de perioden 1950-1960 en 196~-1970*. 

Sektoren en tijdvakken Nijverheid Diensten 
Regio's 50160 60170 50160 60170 

Valle d'Aosta (lt) x x x x 
Trentino-Alto Adige (lt) x x 
Umbria (lt) x x x 

Sterk vertraagde Molise (It) x x x x 
ontwikkeling Basilicata (lt) x x x x 

Franche-Comté (Fr) x x 
Limousin (Fr) x x x x 
Corse (Fr) x x x x 
Fyn (lrel) x x x x 

Bremen (BRD) x x 
Saarland (BRD) x x x 
Northern Ireland (UK) x 

Minder vertraagde Friuli-Venezia Giulia x x 
ontwikkeling Marche (lt) x x x x 

Abruzzi (It) x x 
Calabria (It) x 
Sardegna (It) x x x 
Champagne (Fr) x x 
Basse Normandie (Fr) x x x x 
Poitou-Charentes (Fr) x x x x 
Auvergne (Fr) x x x 
Languedoc-Roussillon (Fr) x x 
Noord-Nederland (NL) x x x 

* Een kruisje geeft aan dat de beschouwde regio relatief (sterk) minder kansen maakt op ontwikkeling van de aangegeven sektor 
en in het betrokken tijdvak. 
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stagnerende of achteruitgaande re
gio's, en elke categorie dan weer met 
betrekking tot elk van de bovenge
noemde activiteiten: nijverheid en za
kelijke diensten. Tabel 1 bevat de lijst 
van regio's die dreigen achter te raken, 
onderverdeeld in twee groepen ver
deeld naar de ernst van de achterstand; 
die lijst zal als grondslag dienen voor 
de hierna te presenteren toepassing. 
Uit de cijfers blijkt dat 23 van de 76 re
gio's van de oorspronkelijke regionale 
indeling in de loop van het tijdvak 
1950-1970 tekenen van potentiële ach
teruitgang hebben laten zien; voor ne
gen ervan is de achteruitgang erger 
dan voor de rest. De laatste groep op 
twee na (Trentiona-Alto Adige en 
Franche-Comté) kampte in beide de
cennia met problemen in beide bedrijf
sektoren. In de overige 14 regio's wa
ren de moeilijkheden daarentegen be
perkt tot één van de sektoren, of tot 
één van de twee bestudeerde periodes. 
Wat Nederland betreft komt alleen de 
noordelijke regio in de lijst voor, 
maar, zoals nog zal blijken, is de oefe
ning er niet minder leerzaam om voor 
andere Nederlandse gebieden. 

Op de uitkomsten van tabel 1 is wis
kundige programmering ex post toege
past, om in de loop van het tijdvak 
1950-1970 een denkbeeldig plan voor 
sektorale steun in de in moeilijkheden 
verkerende regio's op te zetten. Voor 
die oefening zijn als instrumentgroo
theden aangehouden de grootheden 
van het FLEUR-model die de infra
struktuur, het aanbod, de regionale po
litiek en het peil van stedelijke ontwik
keling vertegenwoordigen. Elk van die 
instrumentgrootheden kan in werking 
worden gesteld, hetzij voor één van de 
deeltijdvakken, hetzij voor de gehele 
periode; bovendien kan de grootheid 
die betrekking heeft op het aanbod van 
produkten en diensten toegespitst wor
den op één sektor - nijverheid of 
diensten - om het aggregatenniveau 
van de toepassing aan te geven. Door 
die specialisatie naar sektor en tijd, 
toegevoegd aan de splitsing van ach
terblijvende regio's in twee groepen 
(zie tabel1), ontstaan 18 manieren om 
hulp aan achtergebleven gebieden te 

verstrekken, overeenkomend met de 
cellen van tabel 2. 

Uit de 18 gevallen die mogelijk zijn, 
zijn er zes voor de oefening uitgeko
zen; zij kunnen als volgt worden sa
mengevat: 

a. steun aan beide sektoren (nijver
heid en diensten) in alle achterge
bleven regio's (ten getale van 23) 
gedurende de gehele periode 
(1950-1970); 

b. steun aan beide sektoren, maar al
leen aan de ergst achtergebleven 
gebieden, gedurende de gehele pe
riode; 

c. als a, maar uitsluitend gedurende 
het eerste decennium, 1950-1960; 

d. als b. maar uitsluitend gedurende 
het eerste decennium; 

e. hulp aan alle achtergebleven gebie
den gedurende de gehele periode 
1950- 1970, uitsluitend gericht op 
de industriële bedrijvigheid; 

f. als e, maar gericht op de bedrijvig
heid in de dienstensektor. 

Voor elk van deze gevallen zijn de in
strumentvariabelen als volgt omschre
ven: 

a. infrastruktuur: algemene inspan
ning om de infrastruktuur in de 
achtergebleven gebieden van Euro
pa ten hoogste 10 procent te verbe
teren ten opzichte van de begin
toestand; 

b. aanbod: investering ten behoeve 
van aanbieders van produkten en 
diensten, in die regio's waar die 
faktor te wensen laat, in elke regio 
en voor elke sektor beperkt tot een 
vast bedrag; 

c. regionale politiek, evenals ten aan
zien van de vorige instrumentvaria
bele, wordt een extra inspanning 
verricht in het raam van de Europe
se regionale politiek in die achter
gebleven gebieden, die in de be
schouwde periode niet bijzonder 
van dit soort steun hebben geprofi
teerd; ook aan deze extra bijdragen 
is een maximum gesteld; 

d. stedelijke ontwikkeling: in regio's 
waar de kwaliteit van de diensten 

Tabel. 2. Mogelijke specialisering van steun aan achterblijvende gebieden. 

Nijverheid 

die aan stedelijke ontwikkeling ge
bonden zijn, onder het Europese 
gemiddelde ligt, wordt getracht die 
stand van zaken te verbeteren. 

Om aan te geven in hoeverre deze in
strumenten direct werken, en op welke 
termijn, is voor hun hypothetische re
latieve kosten een verhouding van 3 op 
1 vastgesteld, hetgeen wil zeggen dat 
het driemaal zo "doeltreffend" is- of, 
anders gezegd: het is driemaal zo 
goedkoop - in de aanbodmarkt of het 
regionale beleid voor de ontwikkeling
hulp in te grijpen als de infrastruktuur 
verbeteren of pogingen tot ''verstede
lijking" te ondernemen. Ten slotte 
geldt de beperking dat de door de steun 
bereikte ontwikkeling de achtergeble
ven gebieden op het peil van de kriti
sche groeidrempel moet brengen; de 
horizon ligt net na afloop van het pro
grammatijdvak. 

Uit de resultaten voor scenario a kan 
men opmaken, dat verbetering van de 
infrastruktuur het meeste aanslaat; dat 
is een maatregel die pas op de lange 
termijn effect krijgen; en de steun zou 
daarom gedurende de gehele periode 
moeten worden volgehouden. Men kan 
ook steun verlenen door de voorwaar
den voor het aanbod van produkten en 
diensten te verbeteren. Deze vorm van 
steun zou men zo intensief mogelijk, 
maar wèl selectief, moeten toepassen 
in de regio's en sektoren die op dat ge
bied met moeilijkheden kampen. De 
twee basisinstrumenten kunnen wor
den aangevuld met regionaal beleid en 
verstedelijking, ruimtelijk selektief toe 
te passen en voor zover het de verste
delijking aangaat, alleen gedurende de 
tweede periode. De hiërarchie die zo 
te voorschijn komt ter zake van het ge
bruik van de verschillende instrumen
ten, geldt zowel voor de ergst als voor 
de minder achtergebleven gebieden, 
met dat verschil dat voor de laatste de 
"aanvullende" instrumenten minder 
intensief behoeven te werken. 
De resultaten lllet scenario b kwamen 
grotendeels overeen met die welke met 
scenario a voor de "sterk" achterge
bleven gebieden zijn gevonden, wat 
aan het lineairy programma en de 

Diensten Sektor/ 
tijdvak 

Twee sektoren 
50-70 50-60 60-70 50-70 50-60 60-70 50-70 50-60 60-70 

Regio's 

sterk achterblijvend(9) (b) (d) 

achterblijvend(23) (a) (c) (e) (f) 



struktuur van het probleem kan wor
den toegeschreven. Er was alleen ver
schil wat betreft de hypothetische tota
le kosten van het programma, maar 
daar behoeven wij nu niet op in te 
gaan. 
Sommige opmerkingen over scenario a 
gelden ook voor de resultaten behaald 
met scenario c; het belangrijkste ver
schil tussen de uitkomsten van de twee 
scenario's is, dat bij c de "aanvullen
de" instrumenten- regionaal beleid en 
stedelijke ontwikkeling - intensiever 
en gedurende een kortere tijdsperiode 
worden toegepast dan bij scenario a. 
De resultaten van scenario d zijn - af
gezien van de totale hypothetische pro
grammakosten - op hun beurt identiek 
aan die van scenario c voor de sterk 
achtergebleven gebieden. 
De uitkomsten, ten slotte, van scena
rio's e en f, respectievelijk gericht op 
aktiviteiten in de industriële en in de 
dienstensektor, zijn van betrekkelijk 
gering belang, omdat zij praktisch 
identiek zijn aan die van scenario a; zij 
behoeven dan ook geen toelichting. Op 
één uitkomst na, zijn de numerieke 
elementen van de scenarios e en f ge
lijk aan die van scenario a; zelfs de 
':kosten" van die drie scenario's zijn 
gelijk. De slotsom die men daaruit kan 
trekken is dat, althans binnen het raam 
van deze inleidende oefening, een se
lectief gebruik van het instrument ter 
verbeterring van de aanbodsvoorwaar
den (het enige verschil tussen de sce
nario's a, een f) geen invloed heeft op 
het optimale programma van de andere 
instrumenten, noch wat betreft de in
tensitiet waarmee zij moeten worden 
ingezet, noch wat betreft de doeltref
fendheid van de scenario's. 
Meer in het bijzonder met betrekking 
tot de diensten, heeft men kunnen 
vaststellen dat enerzijds bij program
ma a uitbreiding van het dienstenaan
bod als middel tot ingrijpen wordt ge
hanteerd, en dat anderzijds program
ma c op dat aanbod zeer sterk de na
druk legt. Weliswaar zijn de onder het 
hoofd "diensten" geaggregeerde akti
viteiten te ongelijksoortig om daaraan 
concrete conclusies over de nieuwe 
ontwikkelingen te verbinden - wij ko
men daarop nog in detail terug -, maar 
de gedachte is waard te worden uitge
werkt, en wij zullen dat in de volgende 
paragraaf ook doen. 

3.Technologisch geavanceerde akti" 
viteiten en regionale profielen in Eu-· 
ropa en in Nederland. 
Men zou eigenlijk moeten weten aan 
welke voorwaarden voldaan zou die
nen te worden, om met succes "ver
nieuwende aktiviteiten" in bepaalde 
regio's van de Europese Gemeenschap 
in te voeren. Dan zou men in staat zijn 

om f de groeikansen van de te steunen 
aktiviteiten te verbeteren, dan wel de 
overlevingskansen ervan te maximali
seren. 
In de studie Nederlands Economisch 
Instituut (1982a)(3) zijn de regio's van 
de Gemeenschap ingedeeld naar hun 
toegankelijkheid voor innovatieve in
vesteerders. Om de twee aspecten van 
de kans op toegang, namelijk de toe
gankelijkheid en de ontvankelijkheid 
voor vernieuwingen en voor investe
ringen, in één indicator te vangen, zijn 
verschillende regionale kenmerken sa
men aan een multicriteria-analyse on
derworpen. In zo'n analyse worden de 
regionale eigenschappen opgevat als 
maatstaven waarvoor een regio "pun
ten" kan verwerven; met de multi
criteria-techniek kan men vervolgende 
de punten op verschillende wijzen sa
menvoegen volgens de aan de maatsta
ven toe te kennen prioriteit, ten einde 
een alomvattende indicator te constru
eren (Ancot en Paelinck, 1982)(4). Als 
de reeksen die uit de analyse voortko
men stabiel blijken ten opzichte van 
wisselende gewogen combinaties van 
de elementen (binnen realistische 
grenzen), kunnen zij worden aanvaard 
als indicatoren van de toegankelijkheid 
of de ontvankelijkheid voor ideeën en 
vernieuwingsinv~steringen. 

Niet alle regionale kenmerken zijn 
even belangrijk voor toegankelijkheid 
en ontvankelijkheid. De toegankelijk
heidsindicator berust op de volgende 
drie basisreeksen:. 
1. de aanwezigheid van voorzieningen 

voor onderzoek en ontwikkeling 
(een grooth(!id met een nationale 
component die de nationale 0&0-
inspanning aanduidt, en een regio
nale die sterk met het verstedelij
kingspeil gecorreleerd is); 

2 de belangrijkheid van de hoofdze
tels van grote ondernemingen op 
het gebied van nijverheid en handel 
(verkopen van meer dan een mil
jard dollars in 1976); 

3. het peil van de onderwijsintrastruk
tuur in een regio ( een "proxy"
grootheid, eveneens ten dele gecor
releerd met het verstedelijkingsni
veau). 

Ter samenstelling van de ontvankelijk
heidsindicateur zijn de volgende vier 
reeksten gebruikt: 
1. het verstedelijkingspeil; 
2. het aandeel van geschoolde man

kracht in de totale werkgelegen
heid; 

3. de industriële specialisatie (ten op
zichte van de berekende nationale 
en Europese sektorale groei) in de 
jaren 80; 

4. investering in de nijverheid per 
hoofd in elke regio. 

Verscheidenene varianten zijn bere
kend, waarbij intuïtieve gezichten zijn 
toegekend aan de basisreeksen van re
gionale kenmerken, zonder hun vol
gorde te veranderen. De uitkomsten 
van de alternatieve berekeningen met 
de QUALIPLEX-methode blijken wei
nig gevoelig voor gewichtsveranderin
gen; ten slotte is de verzameling ge
wichten uitgekozen die ten grondslag 
ligt aan de aanduiding van toeganke
lijkheid en ontvankelijkheid in tabel 3. 
In die tabel worden de grootteklassen 
van de twee indikatoren gegroepeerd 
in vijf categorieën, uiteenlopend van 
"zeer laag " tot "zeer hoog". Uit de 
tabel blijkt hoe nauw de toegankelijk
heid en ontvankelijkheid voor vernieu
wende denkbeelden en investeringen 
samenhangen: op één na liggen alle re
gio's dicht bij de diagonaal. "Pais Vas
co" is de enige uitzondering: dat ge
bied is weinig toegankelijk, maar, 
dank zij de grote investeringen die in 
de jaren 70 zijn gedaan, zeer ontvan
kelijk. 
De uitkomsten vervat in tabel 3 il
lustreren niet alleen het nauwe verband 
tussen toegankelijkheid en ontvanke
lijkheid, maar bevestigen ook de ver
onderstelling dat Europese regio's zeer 
ongelijke kansen hebben op toegang 
tot vernieuwingen en investeringen. 
De verschillen schijnen in aanzienlijke 
mate van nationale aard te zijn; zo 
duidt het relatief lage potentiaal van de 
Europese Middellandse-Zeelanden op 
een laag ontwikkelingspeil en een on
doelmatige economische struktuur. De 
meeste van die landen oefenen de land
bouw op weinig produktieve wijze uit 
en hebben een verouderde industrie, in 
die zin dat "standaard" -produkten er 
een veel belangrijker plaats innemen 
ten opzichte van de totale prduktie dan 
in andere Europese landen. Die ten
denties worden versterkt doordat er 
ook weinig aan 0&0 wordt gedaan, 
wat die landen ook niet in staat stelt 
zelf vernieuwingen te ontplooien of ze 
snel en gemakkelijk over te nemen. 
Behalve nationale kenmerken spelen 
ook regionale faktoren een rol van be
tekenis. De meeste van die faktoren 
hangen op énigerlei wijze samen met 
de centrale of perifere ligging van de 
regio's, en met hun graad van verste
delijking. Verstedelijkte regio's heb
ben in het algemeen de beste potentia
len voor de ontwikkeling of aanvaar
ding van vernieuwingsdenkbeelden en 
voor de omzetting daarvan in regionale 
investeringen. Directies en afdelingen 
voor 0&0 die in stedelijke regio's zijn 
gevestigd, hebben gemakkelijk toe
gang tot allerlei gespecialiseerde com
merciële en regeringsinstanties, en 
kunnen zich daardoor bij het bepalen 
van hun strategie mede door inlichtin-
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Tabel 3. Synthese van toegankelijkheid en ontvankelijkheid aan innoverende ideeën en investeringen in Europese regio's * 

toegankelijkheid 

Heellaag laag gemiddeld hoog heel hoog 

0 Tibas Adj. Galicia 
Al garve Asturias 
Alentejo Castilla la M. 

N Exteremadura Molise 
heellaag Leon 

T Lionioi Nisoi 
Nisoi aig. 
Thraki 

V Islas Baleares Andalucia North Ireland 
Islas Canarias Murein East Midlands 

A Peloponnesos Pais Valencino Noord-Nederland 
Epeiros Aragon Vlaanderen 

N Thessalia Navarra Wallonië 
laag Kriti Castilla la M. 

Norte Limousin 
K Centro Bourgogne 

Sicilia Centre 
Calabria Bretagne 

E Basilicata Basse Normandie 
Pugla Picardie 

L Marche Chapagne 
Abruzzi Veneto 
Trentino Toscane 

y Macedonia Campani a 

Fyn Lisboa Zuid Rhone Alpes 
K Valle d'Aoasta Midi Pyrénées 

Friuli Aquitaine 
Umbria Poitou Charente 

gemiddeld Sardegna Auvergne 
Pays deL. 
Haute Normandie 
Franche Comté 
Lorraine 
Nord 
Jylland 
O-N ederland 
SouthWest 
Wales 
E-Anglia 
Yorkshire 
North 
Piemonte 
Emilia Romagna 
Liguria 

Pais Vasco Cataluna NorthWest Hessen 
SchleswigHolstein W.Midlands 

tT") Rheinland-Pfalz Sjaelland 
;... hoog Saarland Berlin 
s:: Luxemburg Nieder Sachsen 

~ Languedoc-R Bremen 

Q:: Provence Bayern 
Corse Baden Wurtemberg - Scotland Alsace ·-~ Ireland Lombardia 

~ ..... Sterea Hellas Hamburg 
~ 

E: Madrid Lazio 
<u Brabant 

..Q heel hoog W.Nederl. 
~ Nordrhein-Westfalen 

De de France 
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* In elke groep zijn de regio's opgevoerd volgens een dalende graad van toegankelijkheid en ontvankelijkheid. 



gen van buiten laten leiden. Centrale 
stedelijke regio's, met goede informa
tienetwerken en concentraties van 
hooggekwalificeerd personeel, zijn in 
het algemeen ontvankelijk en goed toe
gerust voor de verwerking van gege
vens, waardoor hun innovatiepoten
tieel hoger is dan dat van perifere re
gio's. 
Onder de zgn. kernregio's zijn er, be
halve de hooggeklasseerde, ook nog 
met een geheel andere struktuur. Het 
zijn de regio's die gespecialiseerd zijn 
in oude industrieën, meestal gebaseerd 
op kolen en staal. Zij zijn te vinden in 
het middelgedeelte van het Verenigd 
Koninkrijk (Midlands, North-West 
Yorkshire en Humberside), Frankrijk 
(Nord Lorraine), België (Wallonië), 
Luxemburg (zuidelijk deel) en Duits
land (delen van Nordrhein-Westfalen, 
Saarland). Die regio's worden in het 

_ algemeen gekenmerkt door een bijkans 
versteende socio-economische struk
tuur. Zij zijn lang overheerst geweest 
door oude industrieën, hebben in het 
algemeen een armoedige infrastruk
tuur, en missen in hun struktuur de ele
menten die vandaag de dag voor ver
nieuwingen in dynamische sektoren 
vèreist zijn: een zeer veelzijdige ar
beidsmarkt, managements-diensten, 
informatienetwerken en een behoor
lijkpotentieel aan ondernemers. 

Wat het beleid betreft, kan men twee 
soorten aktie onderscheiden. 
Ten aanzien van de regio's met gerin
ge toegankelijkheid en ontvankelijk
heid voor vernieuwende aktiviteit ver
dient het aanbeveling aan de basis in te 
grijpen: centra van technologie - waar 
moderne technologieën kunnen ontlui
ken en zich verspreiden -, weten
schapsparken - concentraties van ver
nieuwende ondernemingen, zoals bij-

voorbeeld de ZIRST ("Zone in
dustrielle de recherche scientifique et 
technique") bij Grenoble -, aktivitei
ten die de overdracht van technologie 
van bedrijf naar bedrijf bevorderen, 
verbreiding van informatie en toegang 
tot netwerkvoorzieningen. In Japan 
heeft men op het ogenblik het begrip 
"technopolis" in studie, een gevor
derde vorm van technologische 
"groeipolen")(5). 

Ten aanzien van andere regio's zou 
men de interventie moeten aanpassen 
aan de aanwezigheid of afwezigheid 
vantoegankelijkheids-of ontvankelijk
heidselementen. In beide gevallen 
moet men aan de basis werken, maar 
met verschillende maatregelen, zoals 
men uit de samenstelling van de twee 
indikatoren kan opmaken: als de toe
gang moeilijk is, dient men de bedrij
vigheid te stimuleren als boven aange
geven; is de ontvankelijkheid het 
zwakke punt, dan moet men stedelijke 
externaliteiten stimuleren. In tabel 3 
bevindt West-Nederland zich in de 
zuid-oosthoek, wat dus duidt op hoge 
toegankelijkheid en hoge ontvankelijk
heid voor innovatiestromen. Welke 
bijzonderheden zijn hierover bekend? 
In Van Duyn e.a. (6) zijn de vesti
gingskansen van Nederlandse regio's 
in het algemeen geanalyseerd; de ana
lyse verliep als volgt (o.c., pp. 84 
e.v.). 
Vergeleken zijn de vestigingsprofielen 
van de elf Nederlandse provincies uit
gedrukt in de faktoren arbeidsmarkt 
(vier deelfaktoren), afzetmarkt (twee 
deelfaktoren: bedrijfsruimte en bereik
baarheid), en een bijkomende faktor 
"agglomeratievoordelen". Aan deze, 
uitsluitend relatief en kwalitatief ge
rangschikte faktoren werden, zoals dat 
ook in het bedrijfsleven impliciet of 

Tabel 4. Rangorde van Nederlandse provincies, omstreeks 1980. 

RANG-
ORDE GR FR DR ov GE UT NH ZH ZE NB LI 
1 11 1 
2 1 4 4 1 2 
3 1 3 3 4 3 
4 2 3 2 3 
5 1 4 1 5 
6 2 2 4 3 1 
7 6 2 2 
8 2 2 2 2 1 8 
9 1 5 1 1 
10 1 2 7 
11 8 2 

GEMIDDELDE 
RANG 7 8,1 10,3 9,8 4,8 3,5 4,7 1,1 3,6 4,4 7,8 

expliciet gebeurt, rangnummers toege
kend, waarna de Nederlandse provin
cies op grond van hun vestigingskan
sen met behulp van de reeds vermelde 
QUALIPLEX-methode (7) voor ver
schillende waarderingen van de vesti
gingsfaktoren zijn gerangschikt. Uit 
die bewerkingen kwam tabel 4 te voor
schijn. 

Zuid-Holland neemt duidelijk een do
minante positie in, de kansen van de 
perifere provincies zijn aanmerkelijk 
geringer, terwijl de andere Randstad
provincies evenals Zeeland en Noord
Brabant, het ook goed doen. 
Het is van belang te onderstrepen, dat 
het resultaat er in beginsel van afhangt 
welke waarde men aan de faktoren toe
kent, en hoe men het relatieve belang 
daarvan voor het vestigen van bepaal
de aktiviteiten schat. De twee waarde
ringen samen bepalen hoe groot de 
kans op vestiging van een bepaald type 
bedrijf in een bepaald type regio is, en 
hoe de algemene of specifieke ontwik
kelingskansen van een regio als zoda
nig worden gewaardeerd; hierop 
wordt later teruggekomen. 
De QUALIPLEX-methode werd ver
volgens toegepast op "technologisch 
geavanceerde" activiteiten, die zich 
o.m. onderscheiden door snelle groei 
van hun markten en van hun producen
ten, mits die op de markt weten in te 
spelen; hoe groot is de kans dat zulke 
activiteiten zich in een bepaalde regio 
vestigen c.q. ontwikkelen? Het ant
woord berust weer op een combinatie 
van vestigingsplaatsfaktoren en de ma
nier waarop die door de geavanceerde 
bedrijven worden beoordeeld. Door 
die combinatie - weer door de 
QUALIFLEX- methode aan het licht 
gebracht- kwam men in het uit 1984 
stammende NEl-rapport over techno
logische vernieuwing en regionale ont
wikkeling in Nederland(8) tot de 
opstelling van tabel5, hieronder weer
gegeven. 

Hoe zijn deze waarderingen tot stand 
gekomen? Twee faktoren hebben daar
bij een rol gespeeld. In de eerste plaats 
heeft elke activiteit een specifiek vesti
gingsprofiel; voor innoverende activi
teiten gelden de aanwezigheid van ken
niscentra, de opleiding van de be
roepsbevolking, agglomeratievoorde
len en woonmilieu als zeer specifieke 
vestigingsfaktoren, al komen zij ook in 
andere vestigingsprofielen voor. In de 
tweede plaats worden die faktoren ook 
nog specifiek ''gewogen'', hoe dat dan 
ook technisch uitgewerkt mag worden. 
Bovendien kan men nog opmerken dat 
niet alle innoverende activiteiten het
zelfde "vraagprofiel" zullen hebben. 
Want uiteindelijk gaat het er bij vesti-
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Tabel 5. Innovatieprofiel van het produktiemilieu per COROP-regio. 

Hoog Gemiddeld Laag 

Veluwe 
Utrecht 

Overig Groningen 
Noord Drente 

Oost Groningen 
Delfzijl 

Agglomeratie Haarlem 
Groot Amsterdam 
Gooi en Vechtstreek 
Leiden en Bollenstreek 
Agglomeratie 's-Gravenhage 
Delft en Westland 

Noord Overijssel 
Zuidwest Overijssel 
Twente Zuidoost 
Arnhem/Nijmegen 
Alkmaar 

Noord Friesland 
Zuidwest Friesland 
Friesland 
Zuidwest Drente 
Zuidoost Drente 
Achterhoek U mond 

Oost Zuid-Holland Zaanstreek 
Zuidoost Noord-Brabant 
Zuid Limburg 
Z.U.P 

Groot Rijnmond 
Zuidoost Zuid-Holland 
West Noord-Brabant 
Midden Noord-Brabant 
Noordoost Noord
Brabant 

Zuidwest Gelderland 
Kop van Noord-Holland 
Zeeuws-Vlaanderen 
Overig Zeeland 

Noord Limburg 
Midden Limburg 

ging van bedrijven om, het aanbod van 
relevante vestigingsfaktoren van een 
regio te vergelijken met het vraagpro
fiel van een bedrijf of een groep van 
bedrijven. De kans op vestiging wordt 
groter naarmate de "discrepantie" 
tussen twee profielen kleiner wordt; 
hoe rijk die idee van het "dubbele pro
fiel" is, hebben wij elders gei1-
lustreerd (Paelinck, 1984). 
In cartografische termen vertaald, le
vert tabel 5 een "reliëfkaart" van Ne
derland op, waarvan men de schaal zo 
kan instellen dat de hoogte van heuvels 
en bergen met de "kans op aantrek
king" van een bepaald type bedrijvig
heid overeenkomt; regio's die op zo'n 
kaart op het niveau van de zeespiegel 
liggen, bieden in feite weinig kansen. 
Zo'n innovatiekaart komt uiteraard 
niet overeen met een gewone reliëf
kaart van Nederland: wat innovatie
profiel betreft is het Rijnmondgebied 
maar weinig minder heuvelachtig dan 
Zuid-Limburg! Vestigingskaarten zijn 
er net zo veel als economische activi
teiten gericht op goederen en diensten. 
De uiteindelijke neerslag in een regio 
wordt dan bepaald door een combina
tie van haar reliëf met de economische 
winden die het land binnenwaaien; 
maar dat is weer een ander verhaal (zie 
nogmaals Paelinck, 1984). 

4. Conclusies. 
In het voorgaande is een overzicht ge
geven van een aantal recente analyse
resultaten op het gebied van de compa
ratieve regionale groei. Daarbij werd 
expliciet de rol van de overheid mee
genomen, in de mate waarin direct of 
indirect ingrijpen in regionale profie
len de vestigingskansen van bepaalde 
activiteiten wijzigt. 

De weergegeven analyses laten toe 
operationale inhoud te geven aan het 
wat vage begrip "voorwaardenschep
pend beleid'' en enige aanduiding te 
geven over de rol van de overheidsin
vesteringen. ''V oorwaardenschep
pend beleid" (cfr. C. Bartels, 1985) is 
niet eenduidig te omschrijven. Het 
gaat hier in feite om regio's een struc
tuur te geven die het beste zou aanslui
ten met de ontwikkelingsdoelstellingen 
voor die regio's. Richt men op techno
logisch geavanceerde activiteiten, dan 
moet het innovatieprofiel van de re
gio's onder de loep genomen worden 
en worden gekeken welke elementen 
daaruit verbetering verdienen; dat zal 
n:iet altijd de klassieke "infrastruc
tuur" zijn, zoals uit de aangehaalde 
voorbeelden blijkt. 
Wat de beschreven methodieken als 
boodschap mee te geven hebben, is dat 
enerzijds regionaal beleid '' doelma
tig" kan zijn (in de zin dat het effecten 
sorteert op de regionale groei) en dat 
er anderzijds "moderne apparatuur" 
bestaat die toelaat de beschikbare mid
delen "zo doelmatig mogelijk" aan te 
wenden (in de zin dat zij zo gecombi
neerd en gealloceerd worden dat zij de 
hoogst mogelijke effecten sorteren). 
De resultaten van de uiteengezette ana
lyses mogen ook tot een herbezinning 
over de rol van de overheidsinvesterin
gen, en meer algemeen, van de over
heidsuitgaven, leiden. Deze laatste 
hebben als gevolg de opbouw, de in
standhouding en de afbouw van kapi
taalgoederen in het algemeen: infra
structuur, "human capita!", kenniska
pitaal, rnilieukapitaal, etc. Elk van de
ze kapitaalbestanden kan complemen
tair of substutitief met andere zijn, en 
een algemene functionele beschouwing 

van het overheidsgedrag dringt zich zo 
op. Een (gedeeltelijk) voorbeeld hier
van vindt men in België, waar over
heidsinvesteringen gericht zijn op de 
ondersteuning van de economische 
groei (9). 
Interregionale spanningen zullen 
steeds in een nationale - en internatio
nale, open - economie aanwezig zijn. 
Voor het verstandig bijsturen van be
paalde situaties zijn nu reeds een aantal 
technieken beschikbaar, zoals in het 
voorgaande werd betoogd. 

* Onze dank gaat uit naar Drs. A.A. 
Ruitenberg, Algemeen Secretaris 
van het Nederlands Economisch In
stituut, die een eerste versie van dit 
anikei van opbouwende kritiek voor
zag. 
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Principiële vragen over Liberalisme als 
politieke ideologie 

Prof. Dr. S.W. COUWENB~RG 

Kloof tussen liberale theorie en 
praktijk. 
Over de inhoud en betekenis van de li
berale ideologie is in VVD-kring lange 
tijd geen fundamentele discussie ge
voerd. In 1981 is die ideologie zonder 
veel politiek gedruis opnieuw gefor
muleerd in Liberaal Manifest. In Libe
raal Reveil van maart 1985 wordt die 
ideologie echter op een zeer funda
menteel punt door Dr. W.N.A. Klever 
ter discussie gesteld. Klever betoogt, 
dat de heersende liberale opinie inzake 
de relatie tussen staat/gezag en indivi
duele vrijheid in het licht van de libe
rale praktijk niet langer houdbaar is, ja 
zelfs als onliberaal bestempeld dient te 
worden. Klever doelt hierbij op het li
berale primaat van de individuele vrij
heid en de liberale reserve inzake 
staatsingrijpen en het sturingsvermo
gen van de overheid en de liberale keu
ze voor een rationeel opgebouwde 
rechtsstaat. Hij stelt hierbij enige prin
cipiële vragen aan de orde, die alles-

zins nopen tot discussie en polemiek. 
De harde, weerbarstige praktijk, aldus 
Klever, heeft geleerd dat liberale poli
tici, evenmin als niet-liberale, in staat 
zijn de staatsinvloed terug te dringen. 
En dat is alleszins begrijpelijk. De 
overheid, zo meent Klever, is niets an
ders dan de overmacht van het ene be
volkingsdeel (en zijn elite) over andere 
bevolkingsgroepen, die via de stembus 
of anderszins verkregen is. De rege
rende politieke elite zal vanzelfspre
kend proberen alle zaken zoveel moge
lijk naar eigen inzicht en goeddunken 
en ten dienste van de eigen belangen te 
regelen. Eenmaal aan de macht, gaat 
men outstuitbaar aan het regelen. Het 
resultaat is niet zozeer dat de ene poli
tieke elite meer of minder regelt, maar 
anders. 
Klever signaleert in dit verband de 
spanning tussen vrijheid en democra
tie. Vrijheid in democratische zin im
pliceert zijns inziens, dat de overheid 
(d.w.z. de meerderheidsgroep) geen 
beknotting van haar bevoegdheden 
door een duidelijke minderheid zal ac
cepteren. In deze gedachtengang, zo 
stelt Klever, is vrijheid meer resultaat 
dan voorwaarde van het politieke ge
beuren. Iedere regerende elite of groep 
zal, ongeacht de politieke kleur, ernaar 
streven zijn politieke wil zoveel moge
lijk aan anderen op te leggen, zo con
cludeert Klever. 
Bij dit kort samengevatte betoog zou ik 
graag enige kritische kanttekeningen 
maken. 

1. Algemeen belang een burgerlijke 
fictie?( I) 
Dit betoog is mijns inziens in strijd met 
de liberale staatstheorie. De overheid 

is in deze theorie niet zonder meer 
identiek met de overmacht van de ene 
groep over andere groepen. Dit is geen 
liberale visie, maar een zienswijze die 
veeleer verwant is met een machtsthe
oretische conceptie, zoals die op on
derscheiden wijze vertolkt is door het 
marxistische en het fascistische politie
ke denken. In de liberale visie heeft de 
overheid een representatief karakter. 
Zij is 'government by consent.' De uit
oefening van haar macht dient, wil zij 
als legitiem ervaren worden, boven
dien te geschieden in het algemeen be
lang, ook al is de verwerving van die 
macht te danken aan bepaalde groepe
ringen (een partij of partijencombina
tie). In een liberaal-democratische 
context is het derhalve geenszins van
zelfsprekend, dat de regerende groep 
of elite alle zaken zoveel mogelijk naar 
eigen goeddunken en uitsluitend ten 
dienste van eigen belangen zal regelen. 
Als dit zo zou zijn, zou iedere regeren
de elite het algemeen belang naar eigen 
goeddunken en willekeur kunnen· in
vullen. Dan zou de marxistische kri
tiek juist zijn, dat het algemeen belang 
slechts een burgerlijke fictie is, ter ca
mouflereing van de heersende (kapita
listische) groepsbelangen. Dan is de 
klassenstrijd het enig juiste antwoord 
op een dergelijke repressief bewind. 
De overheid, zoals Klever die voor
stelt, is een struikrover met een hoge 
hoed of een militaire pet op. Er zijn tal 
van landen (met name in de Derde We
reld) waar de overheid beantwoordt 
aan de voorstelling van Klever. Maar 
zo'n overheid is door en door corrupt. 
en niet legitiem, als men zo'n overheid 
toetst aan liberaal-democratische 
maatstaven. 
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Met de overgang van de traditionele 
monarchie naar de liberale democratie 
voltrekt zich niet alleen een nationali
satie (democratisering) van de staats
macht, maar ook van het staatsdoeL 
Het algemene belang wordt daarmee 
tot kernbegrip in de liberaal-democra
tische theorie en praktijk. Als genatio
naliseerd staatsdoel manifesteert het 
zich op tweeërlei wijze: 
- als maatstaf voor alle overheids-

handelen; 
- als collectief goed. 
De politieke interpretatie ervan wordt 
bepaald in en door de wisselwerking 
tussen sociale en politieke machtsver
houdingen en de ontwikkeling van het 
rechtsbewustzijn van het volk en zijn 
vertegenwoordigers, dat tot uiting 
komt in politieke en sociale stromin
gen. Als publiekrechtelijk richtsnoer is 
het algemeen belang een historisch
normatieve categorie, waarin een 
voortdurend zich ontwikkelend com
plex van gemeenschappelijk geworden 
waarden en belangen wordt samenge
vat en die zijn neerslag vindt in de 
rechtsorde en het politieke beleid. 
Als maatstaf van politiek beleid mani
festeert het algemeen belang zich o.a. 
in de verplichting van de overheid tot 
een zorgvuldige en evenwichtige be
langenafweging, die juridisch gepositi
veerd is in specifiek-publiekrechtelijke 
zorgvuldigheidsnormen, die ten on
zent in administratief beroep en admi
nistratieve rechtspraak tot gelding ge
bracht en gehandhaafd worden, en in. 
de afwijzing van alles wat naar corrup
tie zweemt. 

Dat een democratisch gekozen over
heid geen beknotting van haar be
voegdheden door een minderheid 
duldt, zoals Klever stelt, is in een libe
rale democratie evenmin houdbaar. 
Onder invloed van de liberale staatst
heorie is de werking van het democra
tische meerderheidsbeginsel expliciet 
beperkt door bepaalde constitutionele 
waarborgen ten gunste van minderhe
den en individuen, zoals de grondwet
telijke bescherming van liberale grond
rechten, de bijzondere eisen die ge
steld worden aan grondwetsherzie
ning, en, in een aantal liberale demo
cratieën, het onderwerpen van wetten 
aan een referendum of aan een consti
tutionele toetsing door een rechterlijk 
orgaan. Voorts is aan minderheden een 
bijzondere bescherming gegeven door 
de toepassing van het territoriale 
machtenscheidingsbeginsel (gepositi
veerd in een federaal staatsbestel of 
gedecentraliseerde eenheidsstaat). Uit 
deze beperkingen blijkt een duidelijke 
relativering van het democratische 
meerderheidsprincipe als beginsel van 
rechtsvorming. 

2. Geen verschil tussen rechtsstaat 
en machtsstaat?(2) 
In de gedachtengang van Klever is de 
overgang van de Weimar Republiek 
naar het Derde Rijk in Duitsland en al
les wat daaruit is voortgevloeid, een 
volkomen normaal gebeuren. De nazis 
zijn op legale wijze aan de macht geko
men en hebben daarna alle zaken naar 
eigen inzicht en goeddunken en ten 
dienste van de eigen belangen gere
geld. Zij hebben gedaan wat iedere an
dere heersende groep, in de opvatting 
van Klever, doet. Toch is de politieke 
elite van het Derde Rijk door het tribu
naal van Neurenberg veroordeeld. De
ze veroordeling past niet in de staats
theorie van Klever. In die theorie is er 
geen verschil tussen de liberaal
democratische rechtsstaat en de mo
narchale en fascistische machtsstaat. 
Evenals marxisme, fascisme en andere 
reductionistische machtstheorieën, ziet 
Klever recht en staat louter als resul
tante van machtsstrijd en machtsver
houdingen. Dit past niet in een liberale 
staatstheorie. Die theorie gaat er im
mers vanuit dat politieke staatsmacht 
geheel onderworpen is aan de onper
soonlijke heerschappij van de wet, zij 
gaat m.a.w. uit van een volledige juri
dische beheersing van de staatsmacht: 
direct doordat alle staatsmacht geredu
ceerd wordt tot wettelijke bevoegdhe
den; en indirect door de werking van 
het systeem van 'checks and balances'. 
Die reductie is mijns inziens evenmin 
houdbaar. Politieke staatsmacht be
houdt steeds een eigen relatieve auto
nomie, maar die vindt wèl haar grens 
in de objectieve realiteit van nationale 
en internationale publiekrechtelijke re
gelingen en instituties en in de 'checks 
and balances' die daarin tot gelding 
komen. In die optiek kan geen enkele 
heersende groep of elite zomaar naar 
eigen goeddunken alles naar zijn hand 
zetten. Op die grond is ook de politie
ke elite van het Derde Rijk door het 
Tribunaal van Neurenberg tot de orde 
geroepen en veroordeeld. 
Zoals uit het voorgaande blijkt, bena
dert Klever de politieke realiteit op een 
uitgesproken . reductionistische, een
dimensionale wijze. Daardoor heeft hij 
geen oog voor de intrinsieke samen
hang tussen de normatieve en de empi
rische dimensie van de politieke wer
kelijkheid, zoals die op specifieke wij
ze gestalte heeft gekregen in de 
liberaal-democratische rechtsstaat. 
Ik erken overigens, dat er steeds het 
gevaar is dat de liberaal-democratische 
rechtsstaat in zekere mate terugvalt op 
het feitelijke niveau van de 
machtsstaat. Die ontwikkeling kan 
zich geruisloos voltrekken door de re
ductie van recht en staat tot blote 
beleids- en machtsinstrumenten in han-

den van formeel-democratisch gelegi
timeerde machthebbers. Dit geschiedt 
bijvoorbeeld in de rechts- en staatsthe
orie, waar Klever impliciet van uit
gaat, en in het juridisch en sociolo
gisch positivisme. In die reductionisti
sche zienswijze worden liberale en de
mocratische principes en instituties 
niet langer gezien en beleefd als ex
pressie van de burgerlijke rechts- en 
staatsidee en de daaruit voortvloeiende 
politieke cultuur, maar gereduceerd tot 
formeel-juridische instrumenten in de 
politieke en maatschappelijke belan
genstrijd. Daardoor wordt de liberale 
democratie in hoge mate kwetsbaar en 
kan zij weinig principieel verweer 
meer bieden tegenover fascistische en 
communistische stromingen. 

Met het oog daarop heeft men in de 
BRD principieel gekozen voor een ma
teriële conceptie van de liberale demo
cratie en die grondwettelijk zodanig 
verankerd dat zij juridisch onaantast
baar is geworden (zie art. 79 lid 3 jo 
artt. 1 en 20 GW). Die onaantastbare 
kern van de grondwet wordt aangeduid 
als de liberaal-democratische basisor
de, die als constitutionele grondslag 
dient voor een hecht doortimmerd 
grondwettelijk defensiesysteem tegen 
anti-democratische krachten. Het volk 
is tevens het recht van verzet toege
kend tegenover iedere politieke macht 
die erop uit is deze basisorde te elimi
neren (art. 20 lid 4 GW). 

3. Verschil tussen liberalisme en so
cialisme. 
Klever constateert een grote kloof tus
sen het liberale staatsdenken en de li
berale praktijk en vindt dat het liberale 
denken in overeenstemming met die 
praktijk gebracht moet worden. Ik 
meen dat die aanpassing allang is ge
schied, voorzover die betrekking heeft 
op de aanvaarding van de constitutio
nele principes van de sociale rechts- of 
verzorgingsstaat, zoals die juridisch 
operationeel gemaakt zijn in de sociale 
grondrechten, die in het eerste hoofd
stuk van de nieuwe grondwet van 1983 
expliciet zijn erkend(3). Die aanpas
sing heeft in VVD-kring haar formele 
beslag gekregen in het eerdergenoem
de Liberaal Manifest van 1981. De 
staat, aldus het Manifest, moet de 
emancipatie van de mens actief bevor
deren. Maar wèl wordt hierbij aange
tekend dat de staatsbemoeienis in de 
verzorgingsstaat te ver is doorgescho
ten en dat aan de werkingssfeer van die 
verzorgingsstaat daarom grenzen ge
steld moeten worden. In dit verband 
wordt opnieuw de individuele vrijheid 
voorop gesteld, maar dan wèl gekop
peld aan sociale rechtvaardigheid en 
broederschap, en de eigen verantwoor-



delijkheid van maatschappelijke orga
nisaties (pp. 5-6 en 32). 
Als het liberalisme zijn voorliefde 
voor individuele vrijheid en zijn reser
ve tegenover staatsingrijpen en het stu
ringsvermogen van de overheid prijs
geeft, zoals Klever wil, wat is dan nog 
het verschil met de democratisch
socialistische staatstheorie? Dat ver
schil is mijns inziens in oorsprong 
hierin gelegen, dat het liberalisme vrij
heid primair opvat als zelfbeschikking 
van de mens als individu, zoals die ju
ridisch operationeel is gemaakt in de 
liberale grondrechten, terwijl in het 
democratisch-socialisme vrijheid in de 
eerste plaats duidt op zelfbeschikking 
als staatsburger (deelneming aan de 
vorming en uitoefening van de volks
wil) via democratische grond- (partici
patie)rechten. Vrijheid wordt daarmee 
een gemeenschappelijke opgave, die in 
en door politi.eke participatie van allen 
gerealiseerd moet worden. Vrijheid en 
gelijkheid liggen in die visie in elkaars 
verlengde. In tegenstelling tot de libe
rale visie, loopt de socialistische weg 
naar vrijheid via de staat en koestert 
men in socialistische kring een groot 
vertrouwen in de staat als politiek in
strument om de maatschappelijke ont
wikkeling in de gewenste (socialisti
sche) richting te sturen(4). Dit vertrou
wen in de staat is de laatste jaren in 
PvdA-kring echter duidelijk ver
zwakt(5), nu meer en meer blijkt dat 
niet alleen de werking van het markt-

marktmechanisme allerlei gebreken 
vertoont die om correctie vragen, 
maar ook de staat als maatschappelijke 
probleemoplosser onmiskenbaar te
kortschiet (ontsporing openbare finan
ciën, ineffectiviteit staatsingrijpen, bu
reaucratische uitwassen. e.d.). Het 
meest principieel is dit vertrouwen on
dermijnd door P. Kalma, die zich 
krachtig keert tegen de socialistische 
mythe van de bestuurbare samenleving 
en daar tegenover een lans breekt voor 
een samenlevingsvisie die in meerdere 
opzichten een liberale inslag heeft(6). 

Is het in het licht van deze situatie ver
standig om, zoals Klever doet, van li
beralen te vragen dat zij hun reserve 
tegenover de staat als maatschappelij
ke probleemoplosser laten varen? Op 
dit punt is er nu juist sprake van een 
zekere toenadering tussen het liberale 
en het democratisch-socialistische den
ken. 

Nieuwe kansen voor het liberalisme. 
Kenmerkend voor de politieke verhou
dingen in de groeiende verzor
gingsstaat was een toenemende verva
ging van de ideologisch-politieke te
genstellingen, met name in de relatie 
tussen PvdA_ en VVD. Van beide zij-

den heeft men sinds de jaren zestig ge
tracht die vervaging tegen te gaan door 
een proces van politieke polarisatie, 
dat ertoe leidde dat men politieke sa
menwerking in regeringsverband we
derzijds uitsloot. Die polarisatie met 
wederzijdse uitsluiting is merkwaardi
gerwijze opgeheven in een periode, 
waarin het politieke liberalisme een 
belangrijke invloed heeft gekregen op 
het regeringsbeleid, resulterend in een 
streven naar terugdringing van de 
staatsuitgaven en beperking van de 
staatsinvloed (via deregulering, priva
tisering, decentralisatie van rijkstaken 
e.d.) en een versterking van de per
soonlijke verantwoordelijkheid, maar 
met behoud van de essentie van de ver
zorgingsstaat, zoals die juridisch gepo
sitiveerd is in de sociale grondrechten. 
In zo'n situatie dient niet zozeer ge
pleit te worden voor een aanpassing 
van de liberale ideologie aan de prak
tijk van een onstuitbaar groeiende 
staatsinvloed, maar voor een nieuwe. 
bezinning op de politieke en maat
schappelijke betekenis van de liberale 
ideologie in het licht van de maat
schappelijke ontwikkeling in de jaren 
tachtig, die het liberalisme nieuwe ont
plooiingsmogelijkheden en kansen 
biedt, omdat het vertrouwen in de staat 
als maatschappelijke probleemoplos
ser, zoals gezegd, duidelijk is ver
zwakt, ook in sociaal-democratische 
kring. De politieke legitimatie en pre
sentatie van de beleidscorrecties die 
het liberalisme voorstaat, schiet echter 
tekort. Zij is overwegend defensief en 
mist de bezielende uitstraling en over
tuigingskracht die nodig zijn om een 
heroriëntatie van beleid aanvaardbaar 
te maken voor een breed publiek. Dit 
alles hangt mede samen met de theore
tische zwakte van het hedendaagse Ne
derlandse liberalisme. Daardoor staat 
men in de publieke discussie vaak 
zwakker dan nodig is. 

Noten 
1. Zie hiervoor nader: S.W. Couwenberg, 
"Liberale democratie als eerste emancipa
tiemodel", 1981, pp. 11 e.v. 
2. Zie mijn: "Liberale democratie als eer
ste emancipatiemodel, pp. 49 e.v., 125 
e.v., 389 e.v. en 400 e.v. 
3. Zie mijn: "Constitutionele ontwikke
lingsmodellen", 1984, p. 73 e.v. 
4. Zie: "De weg naar vrijheid", 1951; en 
mijn: ''Van monarchale machtsstaat naar li
berale democratie", 1979, p. 151 e.v. 
5. Zie o.a.: H. Daudt, "Verzorgingsstaat, 
democratie en socialisme"; en K. Koch, 
"De onheilspellende paradox van de ver
zorginsstaat", beide in: J. Bank, M. Ros en 
B. Tromp (red.), "Het eerste jaarboek voor 
het democratisch socialisme", 1979, p. 14 
e.v. en p. 72 e.v.; D.J. Wolfson, "De we-

reld waarin wij leven", Beleid en Maat
schappij, maart/april 1980; NRC
Handelsblad van 10 april 1985 over het 
PvdA-partijcongres in Amsterdam; en mijn 
"Dialectiek van macht en emancipatie", 
1984, pp. 57-58. 
6. Zie P. Kalma, "De illusie van de demo
cratische staat", 1982. 
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Staatstheorie of ''De liberale staatstheorie''? 

Dr. W.N.A. KLEVER 

Gaarne ga ik op verzoek van de redac
tie van Liberaal Reveil in op de princi
piële vragen, die Prof. Dr. S.W. Con
wenberg stelt naar aanleiding van mijn 
artikel "Politieke praktijk tegenover 
liberale ideologie" (L.R. 1985, nr. 1). 

Ik moet constateren, dat Conwenberg 
twee zeer essentiële punten uit mijn 
betoog licht, namelijk de ontluistering 
van het "Algemeen Belang" en de 
destructie van het onderscheid tussen 
rechtsstaat en machtsstaat. Hij atta
queert vervolgens deze punten, als 
zijnde in strijd met de "liberale staatst
heorie" en de "liberaal-democratische 
rechtsstaat". Mijn betoog zou uitge
sproken "reductionistisch" van karak
ter zijn en geen oog hebben voor de 
normen waaraan een staat moet vol
doen. Ook zou in mijn visie het on
derscheid tussen liberalisme en socia
lisme verdwijnen en zou zelfs een fa
scistische machtsstaat gelegitimeerd 
zijn. 
De lezer die deze discussie wil volgen, 
zou ik allereerst met klem willen vra
gen, mijn oorspronkelijke artikel aan
dachtig te (her)lezen. De nuance
verschillen tussen mijn formuleringen 
en Conwenbergs recapitulatie daarvan 
zijn soms niet gering. Zo geef ik 
geenszins het liberale vrijheidsideaal 
prijs en blijkt ook nergens uit mijn 
woorden, dat ik Hitiers Nationaal
Socialisme ''een volkomen normaal 
gebeuren" acht. Om ontaarding van 
deze discussie te voorkomen, zal ik 
hier herhalingen van eigen uitspraken 
vermijden en mij beperken tot enkele 
toelichtingen naar aanleiding van Cou
wenbergs reactie. 

Reductionisme? 
Wie over het politieke gebeuren 
schrijft, doet iets anders dan het op-

tellen van een actieprogramma in een 
politieke partij. Hem staat niet zozeer 
het bereiken van een praktisch doel 
voor ogen, als wel de nauwkeurige 
weergave van de werkelijkheid en, zo 
mogelijk, ook de verklaring daarvan. 
"Liberaal Reveil" heb ik beschouwd 
als een blad voor politieke bezinning, 
dat met een wetenschappelijk tijd
schrift vergeleken mag worden. Daar
om heb ik, zoals in wetenschappen ge
bruikelijk is, de descriptieve methode 
toegepast. Ik heb mij niet afgevraagd 
wat allemaal mag en moet gebeuren 
vanuit bepaalde normen; ik heb de po
litieke werkelijkheid niet willen beoor
delen naar de ethische maatstaven van 
onze Westerse democratische cultuur 
of naar de beginselen, die de grootste 
gemene deler van democratische staten 
zijn. Het ging mij enkel en alleen om 
een adequate beschrijving van wat ge
schiedt op het politieke front van een 
samenleving. Uiteraard poogt men dan 
de politiek te ontdoen van haar maske
rades en schijnvertoningen, van haar 
façades en morele sublimaties. Men 
probeert de essentiële structuren te 
ontdekken en greep te krijgen op de 
universele mechanismen van élke poli
tieke realiteit. Dat is natuurlijk zoiets 
als een herleiding en vereenvoudiging. 
Het is echter een reductionisme, dat a) 
wetenschappelijk onvermijdelijk, b) 
uiterst moeilijk, c) zeer heilzaam is 
voor een begrip van zaken, en d) daar
om aanbevelenswaardig. Een weten
schappelijke analyse kan niet anders 
dan reductionistisch zijn; zij heeft al
tijd de vorm: DIT (de uiterst complexe 
sector van de werkelijkheid die men 
bestudeert) IS ZODANIG (de essen
tieel geachte kenmerken). 

Feit en theorie. 
Oriëntatiepunt van mijn politicologi
sche bezinning is de politieke praktijk; 
ik tracht het hoe van het politieke ge
beuren te begrijpen en de wetmatig
heid ervan te formuleren. Ik kom dan 
tot een interpretatie, waaraan ik het 
predicaat "liberaal" meen te mogen 
toekenn~n, doch bekritiseer vanuit die 
aangetroffen werkelijkheid tegelijker
tijd bepaalde ideologische momenten 
in de heersende liberale conceptie. 
Conwenberg bewandelt - in overeen
stemming met zijn normatieve appro
ach - de omgekeerde weg. Hij gaat uit 
van "de liberale staatstheorie" of "de 
beginselen van de liberaal-democrati
sche rechtsstaat" en toetst vervolgens 
daaraan de politieke denkbeelden of 
beschrijvingen van anderen. Consta
teert hij dan enige discrepantie of af-

wijking, dan volgt het vonnis (ofwel de 
insinuatie, dat die denkbeelden 
"marxistisch", "socialistisch", "fas
cistisch" zijn). 
Deze geheel andere benadering is ze
ker respectabel: wij hebben nu een
maal in meerdere of mindere mate on
ze politieke vooroordelen, die ons oor
deel beïnvloeden. En naarmate die 
vooroordelen fundamenteler zijn, zijn 
wij ze ons minder bewust en kunnen 
wij er ons nauwelijks van distantiëren. 
Toch verdient het mijns inziens aanbe
veling om althans te streven naar een 
onderscheiding tussen wat hard en 
zacht is, tussen politieke werkelijkheid 
en de speculaties daaromtrent, tussen 
feit en theorie. Conwenberg doet het 
voorkomen alsof "de liberale staatst
heorie" een onomstotelijk en gemak
kelijk identificeerbaar gegeven is, dat 
als maatstaf kan dienen voor onze be
oordeling van de politieke werkelijk
heid. Ik vraag mij af waar ik die libera
le staatstheorie kan vinden en aan
schouwen. Zij is geen aanwijsbare 
grootheid zoals de grondwet van Ne
derland of het Handvest van de Vere
nigde Naties. Er is naar mijn weten 
geen orgaan of instantie die "de" libe
rale staatstheorie ijkt, vaststelt of 
fixeert. Wat liberale partijen beogen, 
is hoogstens een aan plaats en tij.d ge
bonden concretisatie daarvan. Wat 
staatsrechtsgeleerden daarover te ber
de brengen, is op zijn best een uitleg 
daarvan, een theorie in het kwadraat. 
Ik heb daarom moeite met de gemak
kelijke wijze waarop Conwenberg 
schermt met elementen van de liberale 
staatstheorie en daaruit allerlei conclu
sies weet te trekken. Ik prefereer een 
voorzichtige en bescheiden analyse 
van de politieke werkelijkheid van al
ledag, om vervolgens mijn voorstel
ling van zaken daar zoveel mogelijk bij 
aan te passen. Ook voor liberalen dient 
het zachte (de theorie) te wijken voor 
het harde (de praxis) en zal de werke
lijkheid uiteindelijk het denken daar
over bepalen. 

Particuliere belangen. 
Ik heb inderdaad nogal drastisch afge
rekend met de heiligheid van het Alge
meen Belang. Naar mijn mening komt 
men het Algemeen Belang in het poli
tieke bedrijf niet tegen. Wèl wordt de
ze heilige vaak aangeroepen en gepre
zen, maar dergelijke woorden hebben 
slechts de rhetorische functie om aan
hangers te winnen voor de particuliere 
belangen van bepaalde groepen. Rous
seau doorzag het spelletje voortreffe
lijk toen hij schreef: "Qui ne pense 



pas à soi-même en votant pour tous?". 
Particuliere belangen (of een agglome
raat daarvan) worden geproclameerd 
tot algemeen belang wanneer zij vol
doende steun en adhesie verwerven, 
zóveel steun namelijk, dat de overigen 
niets hebben te doen dan zich te ac
commoderen aan de gang van het on
vermijdelijke. 
Couwenberg komt ons nu vertellen dat 
de overheid in de hoerale staatstheorie 
"niet zonder meer identiek is met de 
overmacht van de ene groep over an
dere groepen". Ik vraag mij af waar 
hij deze wijsheid vandaan heeft. Heeft 
de geschiedenis van onze Westerse sta
ten hem dat soms geleerd? Heeft hij 
dat soms gelezen bij de liberale filo
soof bij uitstek, John Locke? Of is het 
een restant van een transcendentaal 
c.q. christelijk absolutisme dat hem 
parten speelt? 
Couwenberg ziet de overheid, de in
stantie die (dit ben ik met hem eens) op 
grond van "consent" de macht uitoe
fent en het samenleven regelt, desal
niettemin als een soort "ondergeschik
te" die plichten (van een goddelijke 
supermacht?) heeft te vervullen en 
zich heeft te richten naar normen die 
van· elders komen en die zij dus niet 
zelf stelt. Hij spreekt over ''verplich
tingen van de overheid", een contra
dictio in terminis! Eén van die ver
plichtingen is, dat zij zich houdt aan de 
grondwet, die zij nota bene zelf stelt en 
eventueel aanpast. Een andere, dat zij 
zich door minderheden de les laat le
zen. Een derde dat zij zich houdt aan 
het Algemeen Belang. Dergelijke taal 
gaat mijn pet helaas te boven. De over
heid is bij mij de overheid, d.w.z. de 
hoogste macht of de souverein, die het 
(op welke grond dan ook, via verove
ring van het gebied, theocratie of alge
mene verkiezingen) voor het zeggen 
heeft. De overheid, dat zijn in concre
to de mensen (bij ons de afgevaardig
den en de kabinetsleden) die bepalen 
wat er gebeurt. Zij zullen er wel voor 
zorgen, dat dat enigszins in overeen
stemming is met wat de meeste mensen 
wenselijk en redelijk vinden, omdat 
anders hun machtspodium ondermijnd 
wordt. De meerderheid van de bevol
king nu vindt, dat aanzienlijke minder
heden (ouden van dagen, Molukkers, 
gastarbeiders) in hun specifieke pro
blemen en eigenaardigheden gerespec
teerd dienen te worden. Dáárom, om
dat de méésten omwille van de lieve 
vrede in de samenleving die mening 
zijn toegedaan, zal een overheid, die 
de techniek van machtsuitoefening 
van machtsuitoefening verstaat, met 
die opvattingen van de meerderheid 
omtrent minderheden rekening hou
den. Dat is in genen dele "een duide
lijke relativering van het democrati-

sche meerderheidsprincipe als principe 
van rechtsvorming", zoals eauwen
berg stelt. 

De staat als resultaat van machtsver
houdingen. 
Hoewel Couwenberg schrijft dat ''de 
politieke interpretatie (van het alge
meen belang) wordt bepaald in en door 
de wisselwerking tussen sociale en po
litieke machtsverhoudingen'', verwijt 
hij mij (zoals de pot de ketel verwijt) 
dat ik zwart ben en de rechtsstaat prijs
geef voor de machtsstaat. ''Dit past 
niet in een liberale staatstheorie. Die 
theorie gaat er immers vanuit dat poli
tieke staatsmacht geheel onderworpen 
is aan de onpersoonlijke heerschappij 
van de wet, m.a.w. van een volledig 
juridische beheersing van de staats
macht". 
Behalve dat ik nog steeds niet weet 
waar Abraham de mosterd haalt (heeft 
hij soms een geprivilegieerde intuïtie 
van "de" liberale staatstheorie?), is 
dit ook geen consistent standpunt; de 
wetten worden uitgevaardigd door .... , 
ja precies, door de overheid. Een over
heid die zich heeft te houden aan ''de 
onpersoonlijke heerschappij van de 
wet" is geen overheid meer. Het recht 
(in welke vorm dan ook, geschreven of 
ongeschreven) is een afgeleide van 
machtsverhoudingen in de maatschap
pij; daar kunnen christelijke spook
beelden over een transcendent natuur
recht of een goddelijke wet (die niet 
met de door de natuurkunde ontdekte 
natuurweltten samenvalt) niets aan 
veranderen. In NRC-Handelsblad van 
18 juni 1985 heeft eauwenberg trou
wens zelf verdedigd, dat de grote poli
tieke strijdvragen (wier beslechting 
een nieuwe inhoud aan "het" recht ge
ven) niet thuishoren bij de gewone 
rechter, doch in de Kamer dienen te 
worden uitgevochten. Wat als recht 
geldt en hoe het recht zich ontwikkelt 
naar een nieuwe vorm, dat is een ge
volg van de heersende stand van zaken 
en de geldende machtsverhoudingen. 
Zulks betekent echter geenszins, dat 
de machthebber maar kan doen wat hij 
wil: "zomaar naar eigen goeddunken 
alles naar zijn hand zetten". Wie ge
zond wil blijven, kan ook niet zo maar 
alles eten en drinken wat hij tegen
komt: bijvoorbeeld kalfsvlees met hor
moonpreparaten en Oostenrijkse wijn 
met anti-vries erin. Machtsuitoefening 
is (volgens Machiavelli en Spinoza, 
volgens Tacitus en Pieter de la Court, 
volgens Locke en Thorbecke) een 
techniek, die goed of slecht kan wor
den uitgevoerd. Men kan verstandig of 
dom te werk gaan in zijn zelfhandha
ving of overlevingskunst. De kwestie 
is alleen in hoeverre men kennis van 
zaken heeft, d.w.z. kennis van de 

psychisch-sociale wetmatigheden die 
het menselijke leven en samenleven 
beheersen en in hoeverre men daarmee 
(als machthebber in zijn optreden) re
kening houdt. Men moet bijvoorbeeld 
weten, dat mensen praktisch geheel in 
hun gedrag door vrees voor nadeel en 
hoop op voordeel bewogen worden. 
Wanneer men er nu (als overheid) 
maar voor zorgt dat die vrees voor na
delen en die verwachtig of hoop op 
voordelen in stand blijven, zal de on
derdaan of burger zich blijven voegen 
naar de getroffen schikkingen en zelfs 
zijn dictator gaan beminnen. 

Positivisme? 
Waarom moet deze descriptie van de 
politieke werkelijkheid worden gedis
kwalificeerd als ''juridisch en sociolo
gisch positivisme"? Een staatstheorie 
die deze naam waard is, zou juist van 
deze noodzakelijk te stellen, en in die 
zin "positieve", realiteit moeten uit
gaan. Een staatstheorie moet men niet 
uit zijn hoge hoed toveren of uit zijn 
mouw schudden; zij moet gebaseerd 
zijn (net als elke natuurkundige theo
rie) op wat men ziet en ervaart. 
In de politieke geschiedenis kan men 
bijvoorbeeld met Machiavelli constate
ren, dat het doel de middelen heiligt 
("Ik geloof dat dit afhangt van de 
vraag of iemand zijn wreedheid goed 
of slecht gebruikt. Van goed gebruikte 
wreedheid kan men spreken wanneer 
iemand deze plotseling begaat, uit 
noodzaak zich te handhaven ... en om
zet in een zo groot mogelijk welzijn 
voor zijn onderdanen"); dat liefdadig
heid of "sinterklaas-spelen" het gezag 
verzwakt ("En er is niets wat zichzelf 
zo ondermijnt als vrijgevigheid. Want 
op hetzelfde moment dat je haar beoe
fent, verlies je de mogelijkheid om 
haar te beoefenen"); dat "zij die het 
best de vos hebben weten te spelen, het 
meest bereikt hebben. Maar men moet 
de kunst verstaan om de natuur van de 
vos goed te bemantelen en men dient 
flink te kunnen veinzen en ontvein
zen"; "dat de massa zich laat 
meesleuren door de schijn en door het 
resultaat van iets. En de wereld is nu 
eenaal één grote massa" (citaten uit: 
De heerser, Amsterdam 1977, resp. 
pp. 100, 131, 136 en 138). 
Hitier wordt mij door Couwenberg als 
een boeman voor ogen gehouden; de 
verschrikkingen van het Derde Rijk 
zouden het gevolg van mijn opvattin
gen zijn en door mij dus worden gele
gitimeerd. Nu denk ik ten eerste, dat 
geen enkele politieke verschrikking 
een gevolg is van opvattingen over po
litiek, doch enkel van feitelijke om
standigheden en ontwikkelingen die 
grotendeels in de sterren geschreven 
staan. En ten tweede zijn de gedegene-
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reerde machtsuitoefening van de Na
zi's en talloze terreurregimes van onze 
eigen tijd wèl een politieke realiteit, 
die in een politieke theorie moeten 
worden verdiskonteerd in plaats van 
weggemoffeld. Hier kan men met 
Wittgestein zeggen: "Die Möglichkeit 
des Einzelnen gibt uns einen Aufsch
luss über das Wesen der Welt" (Trac
tatus Logica- Philosophicus, 3.3421). 
De pathologie is ook in de geneeskun
de nuttig om een zo volledig mogelijke 
kennis van het organisme te bereiken. 

Die machtstaat van de Nazi's nam ten 
slotte te veel mensen van binnen en 
buiten het Duitse Rijk tegen zich in en 
ontketende de oppositie. Ook de reac
tie van Neurenberg was een volkomen 
natuurlijke wraakneming, die wij daar
om enkel rechtspraak noemen. 

Vrije ruimte 
Over Conwenbergs laatste verwijt, dat 
ik mijn (liberale) reserves tegen over
dadig staatsingrijpen zou laten varen 
en enigermate afscheid zou nemen van 
de liberale koestering van de individu
ele vrijheid en vrijheden, wil ik niet 
lang uitweiden. In mijn eerste artikel 
heb ik mij, naar ik meen, voldoende 
duidelijk in tegenovergestelde zin uit
gesproken en ook uiteengezet hoe die 
vrijheid in het staatkundige samenle
ven gerealiseerd wordt. De zelfbe-

schikking van het individu is voor mij 
en voor iedereen (ook voor hen die so
cialistisch of communistisch stemmen) 
van het hoogste belang. Eenieder zoekt 
maximale leefruimte en leefmogelijke
den voor zichzelf te realiseren, zodat 
hij kan ondernemen wat hij wil, tot 
zijn eigen nut en plezier. Eenieder wil 
de maatschappij zodanig ordenen, 
structureren en reguleren, dat hij daar
mee een maximale vrijheidsbeleving 
kan verkrijgen. Maar tevens zijn wij er 
allen (liberalen en socialisten en 
C.D.A.-ers) van overtuigd, dat deze 
individuele vrijheidsstrijd collectief 
wordt gevoerd, dat wij met elkaar uit
maken hoeveel vrijheid en welke vrij
heden wij aan ieder van ons toestaan. 
De grenzen van de individuele vrijheid 
worden collectief getrokken; en daar 
ontbrandt de politieke strijd. De ene 
groep zegt: nee, dit moet ongemoeid 
worden gelaten; de andere groep: nee, 
daar moet de overheid zich juist wèl 
mee bemoeien, omdat anders een grote 
hoeveelheid mensen ''gedepriveerd'' 
is en geen welzijn geniet. 

Ik kan niet inzien waarom mijn schets 
van de manier waarop vrijheid uit
gangspunt en resultaat van de samenle
vingsorganisatie is, in strijd zou zijn 
met "het" liberale denken. Vrijheid is 
een centrale categorie in mijn politieke 
perceptie; democratie (de collectieve 

Het strategisch monisme 

Prof. Mr. D. SIMONS 

In het themanummer Democratie van 
Liberaal Reveil (december 1984, 25e 
jaargang no. 4) heeft Ed. Nijpels een 
uitermate interessant artikel geschre
ven onder de titel "Over monisme als 
strategie". Het handelt over de ver
houding tussen regeringsfracties en ka
binet, in het bijzonder in de bestaande 

politieke situatie. Hij kenschetst die 
verhouding als een van ''gematigd 
strategisch monisme''. Het is ''een po
litieke opstelling tijdens en na de kabi
netsformatie, van de kant van de 
regeringspartijen en het kabinet, die 
erop gericht is zoveel mogelijk op 
voorhand afspraken te maken over het 
door het kabinet te voeren beleid''. En 
die afspraken moeten worden gemaakt 
zowel tussen coalitie-partners onder
ling, als tusen hen en het kabinet. 
Daarop is het streven van het huidige 
bewind "zoveel mogelijk gericht, zij 
het met wisselend succes''. 
Het zwaartepunt ligt naar Nijpels' op
vatting, bij de Tweede Kamer en meer 
in het bijzonder bij de regeringsfrac
ties. De gematigdheid van het "parle
mentair strategisch monisme" komt 
daarin tot uiting "dat de meerderheid 
in de Tweede Kamer het kabinet vol
doende ruimte voor eigen initiatieven 
laat en ook in bepaalde gevallen accep
teert dat het kabinet zijn wil tegen de 
wensen van die meerderheid door
drukt''. Maar dat dient tot uitzonderin-

besluitvorming) is daarvan het zwaar
tepunt. 

Slot. 
Conwenberg besluit zijn artikel met 
een verwijzing naar de ''theoretische 
zwakheid van het hedendaagse Neder
landse liberalisme''. Ik geloof dat dit, 
net als de eerder vermelde opmerkin
gen, een slag in de,lucht is, een onge
richte schermbeweging, die zijn doel 
mist. Men kan kritiek hebben op de 
concrete politieke beleidslijn van de 
V.V.D. en op het actieprogramma van 
deze partij, maar die kritiek wordt niet 
geleverd of bedoeld. Verder heeft hij 
zelf geenszins de grondslagen van 
"het liberalisme" bekritiseerd, maar 
is hij daar juist van uitgegaan. Of het 
moest zijn, dat hij mijn weergave van 
de politieke praktijk identificeert met 
"het Nederlandse liberalisme". Dat 
zou echter een te grote eer zijn. 

Tenslotte wil ik uitspreken, dat ik in 
dit en in het vorige artikel mijn politie
ke denkbeelden te beknopt en onuitge
werkt heb moeten presenteren. Wie 
zich meer in de achtergrond ervan wil 
verdiepen, moge ik verwijzen naar 
mijn inleiding en commentaar op Spi
noza, Hoofdstukken uit de Politieke 
Verhandeling, dat in september bij 
Boom Klaasiek te Amsterdam is ver
schenen. 

gen beperkt te blijven. "Vooral dienen 
èn kabinet èn regeringspartijen zich te 
houden aan door de regeringsfracties, 
als vertegenwoordigers van de meer
derheid van de bevolking, gemaakte 
afspraken aan het begin van de rit". In 
dit stelsel past het regeerakkoord. "De 
binding tussen regeringsfracties komt 
tijdens de kabinetsformatie tot stand. 
Deze (de fracties) binden op hun beurt 
een kabinet dat hun vertrouwen krijgt. 
Het regeerakkoord is niet meer, maar 
zeker ook niet minder dan de schrifte
lijke vastlegging van die belangrijke 
politieke bindingen''. 
Daarmede worden ook de hoofdlijnen 
van het voorgenomen beleid vastge
legd. Wel kan niet alles worden vast
gelegd, maar, aldus Nijpels, "de 
samenleving heeft behoefte aan en 
recht op een consequent en consistent 
beleid". Het regeerakkoord kan overi
gens wel "in onderling overleg wor
den gewijzigd". Nijpels acht de 
onderlinge binding vooral van belang 
''voor die coalitiepartner die het verst 
van het politieke centrum verwijderd is 



en/ of niet groot genoeg is om coalities 
ad-hoc in de Kamer aan te gaan met de 
oppositie". Dat lijkt thans, naar ik 
meen meestal, met uitzonderingen, te 
gelden voor de VVD. Ziehier een 
weergave van de opvattingen van frac
tieleider Nijpels over de bestaande po
litieke verhoudingen tussen de 
coalitiepartijen onderling en tussen de
ze en het kabinet. Hij liet hieraan voor
afgaan een beschouwing over de 
begrippen "monisme" en "dua
lisme''. Daarbij heeft hij een overzich
telijk artikel van Dölle(l) benut en ook 
verdere van belang zijnde literatuur 
geraadpleegd. 
De realiteit van die termen - vooral 
waar het gaat om het feitelijke mo
nisme en dualisme als onderscheiden 
van het normatieve monisme en dua
lisme - blijkt reeds uit Dölle's om
schrijving van een monistische 
feitelijke verhouding tussen regering 
en Tweede Kamer. Positief zag Dölle 
een monistische relatie ''als een relatie 
waarbij op belangrijke terreinen van 
wetgeving en bestuur de inzichten van 
de regering en de inzichten van een 
vaste meerderheid van Tweede Ka
merleden convergeren'' . En negatief 
formuleerde hij dit "als een relatie 
waarin bij verschil van inzicht tussen 
regering en een vaste meerderheid van 
Tweede Kamerleden inzake belangrij
ke terreinen van wetgeving en bestuur 
de één zich neerlegt bij de inzichten 
van de ander en daarnaar handelt". 
Wanneer nu bij een verschil van in
zicht tussen regering en de vaste 
Tweede Kamer-meerderheid deze 
laatste in het algemeen domineert, dan 
is een door Nijpels juist geacht strate
gisch monisme aanwezig. Het is be
grijpelijk dat hij hierbij veel betekenis 
toekent aan de in een regeerakkoord 
vastgelegde afspraken tussen de meer
derheidspartijen en het kabinet. 

De elementen van gematigdheid in dit 
strategisch monisme noemde ik reeds: 
de meerderheid in de Tweede Kamer 
dient het kabinet voldoende ruimte 
voor eigen initiatieven te laten en zij 
dient in uitzonderingsgevallen te ac
cepteren dat het kabinet zijn wil tegen 
de wensen van die - meerderheid 
doordrukt. 
Voegt men hierbij de door. Nijpels er
kende vrees van de van het politieke 
centrum verwijderde coalitiepartner, 
dat zijn binnen dat centrum staande po
litieke makkers met de oppositie gaan 
samenwerken, dan acht ik het beeld 
van de bestaande politieke verhoudin
gen in grote trekken wel juist ge
schetst. 
Daarbij wil ik toch enkele kanttekenin
gen maken. Zo moet men mijns in
ziens erkennen, dat praktisch vaak een 
overwicht bestaat van de in het kabinet 
samenwerkende ministers. Hun me
ningen en hun voorstellen worden me
de gevormd en geschraagd door de, 

·naar het woord van Crinee Ie Roy 
"vierde macht", die van hun ambtena
ren(2). Dat overwicht van de mi
nisters, die over de ervaring en 
outillage van hun departementen be
schikken, aanvaarden de coalitiepartij
en des te gemakkelijker naarmate zij 
meer prijs blijven hechten aan het 
voortbestaan van het kabinet, waarvan 
ook partijgenoten van hen deel uit
maken. 
En ik stel de vraag: gaat de dreiging 
van samenwerking met de oppositie in 
de Nederlandse verhoudingen altijd 
wel uit van de het meest in het centrum 
staande coalitiepartner, of kan ook de 
andere partner zich soms geneigd voe
len op een concreet punt met de oppo
sitie mee te gaan? Ik dacht, dat ook die 
tendentie zich wel eens bij ons voor
doet. 
Toch blijf ik menen, dat- in grote trek-

ravelli bv 

ken - Nijpels een goed beeld heeft ge
tekend van de thans bestaande poli
tieke situatie. 
De thans bestaande politieke situatie! 
Want geenszins mag altijd worden ge
rekend op het tot stand komen in het 
parlement van een als coalitie samen
werkende vaste meerderheid, waarop 
een met die meerderheid gelijk
gestemd kabinet kan steunen. Ook 
voor de toekomst zullen wij rekening 
moeten houden met de mogelijkheid, 
dat een minderheidskabinet voor zijn 
totstandkoming of bestendiging mede 
afhankelijk zal zijn van het gedogen 
door andere grote (of kleine) partijen 
dan waaruit het is samengesteld. Dat 
sluit samenwerking tussen Tweede Ka
mer en kabinet niet uit, ja, zij is mis
schien nog meer vereist dan wanneer 
zoals thans, een coalitie van partijen 
een vrijwel hechte grondslag vormt 
voor een daarop gebaseerd meerder
heidskabinet. Die samenwerking zal 
ook in zo'n geval afhankelijk zijn van 
een voortdurend overleg tussen volks
vertegenwoordiging - en dan niet be
perkt tot een vaste meerderheid - en de 
regering. Dan zal dat overleg, dat ik 
wel een subtiel spel heb genoemd(3), 
met nog meer égards voor de medespe
lers moeten worden gevoerd dan in de 
politiek gemakkelijker verhoudingen 
van thans nodig is. 

Noten 
1. A.H.M. Dölle, De termen "mo
nisme" en "dualisme" als karakteri
sering van een ideaaltypische 
verhouding Regering-Tweede Kamer, 
T. v.0.1980, blz. 498. 
2. R. Crinee Ie Roy, De Vierde 
Macht, 1971. 
3. D. Simons, "Het spel en zijn re
gels", Tijdschrift voor Overheidsad
ministratie 1973, p. 37. 
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Liberalisme, Dualisme, Monisme 

Drs. N.P.M. KLEIN 

In vele staatsrechterlijke en politieke 
discussies duikt het begrippenpaar dua
lisme/monisme op. Naar mijn mening 
worden deze begrippen echter te pas 
en te onpas gebruikt. Dit is zeker voor 
liberalen betreurenswaardig, want daar
door vertroebelt een wezenskenmerk 
van onze parlementaire democratie, 
nl. de verhouding tussen het direct ge
kozen vertegenwoordigend lichaam en 
de in de ruimste zin opgevatte uitvoe
rende macht (Kabinet, colleges van B 
& Wen van G.S.) In feite is deze troe
bele blik zeker in liberale kring onno
dig, want het liberalisme heeft een dui
delijke visie dienaangaande ontwik
keld. 

Verhouding tussen Tweede Kamer 
en Kabinet. 
In de discussies over het functioneren 
van het parlementaire stelsel speelt het 
begrip "dualisme" een belangrijke 
rol. Het gaat daarbij om de verhouding 
tussen Tweede Kamer en Kabinet. 
Omdat er feitelijk geen homogene Ka
mer bestaat (150 Kamerleden verdeeld 
over 12 fracties), gaat deze verhouding 
uit van de mate van binding tussen het 
Kabinet en een Kamermeerderheid. In 
het Rapport Kiezers- Beleidsvorming 
wordt het spanningsveld tussen deze 
twee subjecten als volgt verwoord: "Is 
het politiek vertrouwen van de meer
derheid in het kabinet te zwak gefun
deerd, dan leidt zulks tot al te schielij
ke kabinetswisselingen, hetgeen de 
bestuurskracht en de geloofwaardig
heid van het politieke bestel aantast. Is 
daarentegen de binding te sterk, dan 
functioneert het tegenspel van het par
lement onvoldoende, waardoor het ge
halte aan democratische verantwoor
ding wordt aangetast"(!). 
Dualisme tussen Kamer(meerderheid) 
en Kabinet kan daarmee gekenschetst 

worden als het midden tussen een door 
de Kamer vogelvrij verklaard Kabinet 
en een twee-handen-op-één-buik
politiek van Kabinet en Kamermeer
derheid. Dit laatste wordt momisme 
genoemd, waarbij een onderscheid ge
maakt kan worden tussen rege
ringsmomisme (Kroon bepaalt, Kamer 
knikt) en het parlementair momisme 
(Kamermeerderheid beschikt, Kroon 
knikt). 
In het liberalisme is mijns inziens de 
gedachte van de spreiding van macht 
fundamenteel. Zeer inspirerend is in 
dit verband de stellingname van Zou
tendijk: ''Het spel van macht en tegen
macht is uiterst subtiel. Liberalen zul
len daarbij nooit positie moeten kie
zen. Zij zullen zich nimmer mogen 
vereenzelvigen met één belangenorga
nisatie, doch steeds moeten trachten 
zorg te dragen voor een zo goed moge
lijk systeem van 'checks and balan
ces' "(2). 
Vandaar dat de VVD ten principale al
tijd sterk geopteerd heeft voor een dua
listische opstelling van de Kamer ten 
opzichte van het Kabinet. Het Rapport 
Kiezer en Gekozene 1968 is daar dui
delijk over: regering en Kamer hebben 
elk hun eigen verantwoordelijkheid. 
Het Kabinet is niet de mandataris van 
de Kamer(3). "Het tegenwicht tegen 
de regering vormt een sterk parle
ment"(4). "Een parlement, dat niet 
omkomt in buereaucratie, met Kamer
leden, die zich in de eerste plaats 
volksvertegenwoordigers voelen, zou 
een betere tegenspeler van de regering 
zijn en zo de parlementaire democratie 
kunnen dienen"(5). De feitelijke func
tie van de Kamer is: "controle op en 
sturing van het overheidsbeleid in de 
ruimste zin"(6). Maar ook vele artike
len van liberale schrijvers zijn 
doorspekt met het principe van het du
alisme in ons parlementaire stelsel(?). 
Concluderend wil ik dan ook stellen, 
dat het liberalisme ten principale kiest 
voor een dualistische verhouding tus
sen het Kabinet en de Tweede Kamer. 
En hoewel er altijd marges zullen zijn 
in het hierboven beschreven span
ningsveld; is het principe vanuit libe
raal oogpunt bezien niet afhankelijk 
van tijdperken. 

Nijpels en het strategisch monisme. 
In Liberaal Reveil, december 1984, 
heeft VVD-leider Ed Nijpels een arti
kel geschreven over dit onderwerp(&). 
Een artikel waarin hij aan de hand van 
een artikel van Dlle(9) de huidige rela
tie Kabinet-Kamermeerderheid wil 
verklaren. Hij pleit voor een z.g. 

"·strategisch monisme": "Het strate
gisch monisme is een politieke opstel
ling tijdens en na de kabinetsformatie, 
van de kant van de regeringspartijen en 
het kabinet, die er op gericht is zoveel 
mogelijk op voorhand afspraken te 
maken over het door het kabinet te 
voeren beleid"(lO). 
Hoewel ik mijn vraagtekens zet bij zijn 
vertaling van het artikel van Dlle, zal 
ik mij in dit kader beperken tot een 
aantal opmerkingen. Zoals uit het ci
taat blijkt, ligt het zwaartepunt in het 
strategisch monisme in de kabinetsfor
matie, nl. met de vaststelling van het 
regeeraccoord. Dit wordt het conver
gentiemoment genoemd; het moment 
waarbij de binding tussen Kabinet en 
Kamermeerderheid zo sterk is, dat er 
sprake is van een samensmelting. In 
feite gaat dit punt terug op de discus
sies over de functie van het regeerac
coord. De VVD is mijns inziens hier
over duidelijk geweest. Een regeerac
coord moet zich beperken tot hoofd
punten en de politieke wilsover
eenstemming tussen de coalitiegenoten 
is het belangrijkste(ll). Dus geen 
knellend keurslijf, waar vooral én Ka
binet én regeringspartijen zich aan die
nen te houden daar het afspraken zijn 
tussen de regeringspartijen, als verte
genwoordigers van de meerderheid 
van de Nederlandse bevolking(12). 
Dat de huidige praktijk wellicht anders 
zal zijn, heeft mijns inziens weinig van 
doen met strategisch monisme, maar 
alles met op zichzelf te respecteren po
litiek opportunisme. Een daadwerke
lijk gepraktiseerd strategisch monisme 
vanuit het convergentiemoment leidt 
tot effectief monisme, waarbij het Ka
binet aan de leiband van een meerder
heid van de Tweede Kamer loopt. Dat 
kan vanuit een machtsopdek bezien 
een goede situatie zijn, maar vanuit 
een liberaal staatsrechtelijke visie ver
werpelijk, omdat het liberalisme, zoals 
reeds aangegeven, ten principale voor 
het dualisme kiest. 
Na het verschijnen van het artikel van 
Nijpels in Liberaal Reveil en de publi
catie van Van Schendelen "Over de 
kwaliteit van de Tweede Kamer", 
heeft er in Intermediair een boeiende 
discussie tussen beiden plaatsgevon
den(13). Met name de laatste discus
siebijdrage in Intermediair van 12 juli 
1985 sluit aan op dit artikel. Nijpels 
verdedigt daar het momisme als strate
gie en het dualisme als norm. Zijn stel
ling is, dat het dualisme de kern is van 
de liberale visie op het functioneren 
van de parlementaire democratie. Een 
stelling die, gelet op het voorgaande, 



van mijn kant volledig onderschreven 
wordt. Echter, zo stelt Nijpels, 
"nieuw in onze (de VVD-??N.K.) vi
sie is om in dit specifieke tijdsgewricht 
('hic et nunc') een monistisch getinge 
strategie als waardevol te beschou
wen". Van Schendelen constateert, 
dat hier sprake is van een paradox, 
omdat dualisme-momisme aan elkaar 
tegengestelde begrippen plegen te zijn. 
Het paradoxale ontstaat, doordat Nij
pels de begrippen met elkaar verbindt. 
Mijns inziens gebeurt dit via een wat 
gezochte constructie, om zodoende de 
praktijk en de theorie tot een schijn
baar sluitende liberaal-staatsrechtelijke 
visie te smeden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat beide heren enige 
malen verwijten, teksten niet goed be
grepen of gelezen te hebben. Ik meen, 
dat de kern van de misvattingen gele
gen is in het onzorgvuldig gebruik 
door Nijpels van de term "mo
misme": een staatsrechtelijk qegrip 
wordt door hem gebruikt om het func
tioneren van de huidige politiek te ver
dedigen. In feite duidt Nijpels al zelf 
aan dat strategisch monisme niet meer 
dan politiek opportunisme is. 
Net als Van Schendelen, zet ik vanuit 
politiek oogpunt bezien vraagtekens 
bij deze strategische monistische 
opstelling van de VVD, omdat een 
dergelijke opstelling ertoe kan leiden 
dat, ingeval de VVD onverhoopt niet 
meer een regeringspartij zal zijn, de 
VVD geen recht van spreken kan heb
ben bij een strategisch-monistisch ope
rerende andere kamermeerderheid. 
Nijpels beschouwt dit echter in het ge
heel niet als een probleem, omdat "on
der het door mij verdedigde systeem 
mijn fractie ook als· oppositiepartij vol
op gelegenheid zou krijgen om zich te 
profileren". Dit argument heeft dus 
niets meer met enig staatsrechtelijk 
denken te maken, maar alles met een 
visie op de wijze van politiek bedrij
ven. Het is natuurlijk mooi van Nijpels 
om te wijzen op het voorlopige succes 
van de PvdA bij deze monistische stra
tegie, maar daarmee wordt mijns in'
ziens het principieel liberale uit
gangspunt van dualisme volledig over
boord gezet. De VVD zou bij een 
strategisch-monistisch operende ande
re kamermeerderheid zich prachtig 
kunnen profileren, maar naar mijn 
idee is profilering als doel van een po
litieke partij onvoldoende; er zal ook 
als oppositiepartij gepoogd moeten 
worden om eigen inzichten om te zet
ten in regeringsbeleid. En dat nu is de 
basisgedachte achter het dualisme. 

Verhouding tussen Gemeenteraad 
en College van B & W. 
Is de VVD van mening, dat de verhou
ding tussen Tweede Kamer en Kabinet 

dualistisch van aard is, de verhouding 
tussen Gemeenteraad en het College 
van Burgemeester en Wethouders 
wordt door de VVD monistisch geka
rakteriseerd. 
De VVD-Gemeenteraadsprograrnma' s 
(1974, 1978, 1982 en concept-1986) 
zijn alle stellig in hun pleidooi voor 
handhaving van een monistische struc
tuur op gemeentelijk niveau. Aan de 
hand van het programma 1982 zijn een 
drietal argumenten te herleiden. 
I. ''Aan het hoofd van de gemeente 

staat de Gemeenteraad. De uit zijn 
midden gekozen wethouders vor
men met de burgemeester en de ge
meentesecretaris het dagelijks be
stuur van de raad, dat wil zeggen 
de hele raad en niet een bepaalde 
meerderheid. Zo is in de Gemeen
tewet de monistische structuur 
neergelegd. 

2. Maar al te vaak wordt deze struc
tuur van raad en college van burge
meester en wethouders verward . 
met de verhouding tussen Staten
Generaal en Kabinet. Deze is dua
listisch. De voornaamste taak van 
het parlement is te controleren en te 
stimuleren. Het kan ook het Kabi
net tot aftreden dwingen (dit is de 
vertrouwens regel, N .K.). 

3. Omgekeerd, heeft de regering een 
zelfstandige verantwoordelijkheid, 
die kan culmineren in de bevoegd
heid het Parlement te ontbinden. 
Dit betekent dat in de gemeentelij
ke staatsrechtelijke verhouding een 
soort meerderheidskabinet met 
daartegenover een oppositie niet 
past"(14). 

De argumenten 2 en 3 kunnen mijns 
inziens geen stand houden. Bij argu
ment 2 (het bestaan van de vertrou
wensregel) wordt gesuggereerd, dat de 
Gemeenteraad geen machtsmiddelen 
zou hebben ten opzichte van het colle
ge van B en W. Hetgeen natuurlijk niet 
waar is, want art. 129 Gemeentewet 
bepaalt de verantwoordingsplicht van 
de leden van het College van B en W 
te zamen en ieder afzonderlijk. W elis
waar kan de burgemeester vanwege 
diens Kroonbenoeming niet naar huis 
gestuurd worden, voor de wethouders 
ligt deze situatie, gelet op art. 87 a Ge
meentewet, duidelijk anders. Opzeg
gen van vertrouwen in wethouders 
leidt tot ontslag, al blijven zij wèl lid 
van de Gemeenteraad. 
Conclusie: er bestaat formeel wel de
gelijk een vertrouwensrelatie tussen 
Gemeenteraad. en het College van bur
gemeester en 'wethouders. De consta
tering in argument 3 is juist. Het Col
lege van B en W heeft geen bevoegd
heid om de raad te ontbinden, dit in te
genstelling tot de Kroon (art. 64 
Grondwet). Echter, de betekenis van 

dit ontbindingsrecht in het kader van 
de discussie ''Dualisme-monisme'' is 
geheel verdwenen. Immers, na 1917 
werd de Kamer steeds ontbonden van
wege een uitzichtloze parlementaire si
tuatie en gelijk met de ontbinding bood 
het Kabinet zijn ontslag aan(l5). 
Kraan concludeert dan ook, dat "wer
kelijke" conflictontbindingen zich de
ze eeuw niet meer hebben voorgedaan. 
Afgezien van de noodzakelijke ontbin
dingen bij grondwetsherziening, heeft 
Kamerontbinding thans voornamelijk 
de functie, na de val van het Kabinet 
vervroegde verkiezingen te kunnen 
houden"(l6). In het VVD- program
ma 1986 zijn deze twee argumenten 
niet meer opgenomen ter verdediging 
van het monisme in de gemeentelijke 
verhouding( I?). 

Realisme is dualisme. 
Gelet op het voorgaande, blijft dus het 
punt "wethouder tevens raadslid" als 
monistisch kenmerk over. Echter, naar 
mijn mening heeft ook dit argument 
niets meer van doen met monisme of 
dualisme. Het gegeven, dat de wethou
der tevens raadslid dient te zijn, is 
slechts een organisatieprincipe gewor
den. In feite wordt zelfs binnen het 
wettelijk kader de verhouding raad 
versus College van B en W geken
merkt door het dualisme. Maar libera
len dienen dit dualisme ook om andere 
redenen toe te juichen. Allereerst wil 
ik ingaan op het wettelijk kader. ''Aan 
het hoofd van de gemeente staat de ge
meenteraad"(art. 125 lid I Grond
wet). Dit artikel geeft duidelijk de po
sitionering van de raad aan, nl. als 
hoogste orgaan binnen de gemeente. 
Een fout die vaak gemaakt wordt, is 
om te denken dat de raad tevens het 
Gemeentebestuur is. En dat is maar ten 
dele waar. Art. I Gemeentewet zegt 
het al: "Het bestuur van elke gemeente 
bestaat uit een raad, een college van 
burgemeester en wethouders en een 
burgemeester.'' Dit artikel is nog eens 
bevestigd in de Grondwet van 1983 in 
het nieuwe artikel 125 lid 2. Daarmee 
wordt aangegeven, dat het Gemeente
bestuur uit drie organen bestaat met ie
der een eigen verantwoordelijkheid. 
Dit is kenmerkend voor het dualisme: 
de raad als hoofd van de Gemeente 
controleert en stimuleert de andere or
ganen van het Gemeentebestuur. En 
deze andere organen hebben, zoals ik 
reeds heb aangegeven, een verant
woordingsplicht. 
De raad heeft ook zelf een aantal ty
pisch dualistische bevoegdheden, zoals 
het recht van initiatief, interpellatie en 
vragemecht (ex art. 48 lid 2, art. 129 
Gemeentewet, tevens in Reglement 
van Orde). In een zuiver monistische 
structuur zouden deze rechten overbo-
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dig zijn. Immers, jezelf interpelleren 
of vragen stellen is niet logisch. 
In de verhouding tussen Tweede Ka
mer ·en Kabinet kiest het liberalisme 
voor het dualisme, vanuit de gedachte 
dat machtsconcentraties tegengegaan 
moeten worden. Hieruit vloeit mijns 
inziens voort, dat ook de verhouding 
tussen Gemeenteraad en College van B 
en W vanuit het dualisme benaderd 
moet worden. Impliciet staat dit stand
punt ook al in het Liberaal Manifest 
1981 (blz. 35): "De politieke verant
woordelijkheid van de regering, het 
provinciaal- of het gemeentebestuur 
sluit een medezeggenschap van het 
overheidspersoneel in deze uit. Ver
antwoording wordt afgelegd jegens de 
volksvertegenwoordiging.'' ( cursive
ring N.K.) 
Mijn conclusie is dan ook, dat het niet 
meer op z'n plaats is om als liberalen 
het monisme in het Gemeentebestuur 
hoog te houden. Realisme is dualisme. 
Want ook de dagelijkse praktijk wordt 
gekenmerkt door het dualisme(18). 
Een dualisme, dat ook door de VVD 
benadrukt wordt. Immers, program
colleges op brede basis (19) vertonen 
duidelijk dualistische kenmerken. 
Steeds gaat het namelijk om colleges, 
die de steun van zoveel mogelijk par
tijen hebben voor de uitvoering van 
een gezamenlijk opgesteld beleidspro
gramma. Dit betekent mijns inziens 
per definitie, dat met de komst van de 
politieke partijen in de gemeentepoli
tiek, er partijen zullen zijn die zich niet 
in het programma kunnen vinden en 
dan in de oppositie gaan, d.w.z. kri
tisch het gevoerde beleid volgen en 
waar mogelijk bijsturen. In concreto 
vertaald, het lijkt mij duidelijk dat 
wanneer de VVD in een bepaalde ge
meente zich niet in het programma van 
de andere partijen kan vinden en er 
geen duidelijke overeenstemming mo-

gelijk is, dat die VVD-fractie dan niet 
in het college gaat zitten of het pro
gramma toch zal onderschrijven. Een 
VVD-fractie zal in die positie op 
constructieve wijze oppositie voeren: 
het beleid controleren en stimuleren in 
liberale richting. 
Tot slot zou ik nog een ander argument 
naar voren willen brengen, ter on
dersteuning van mijn conclusie. 
Zoals o.a. in het Liberaal Manifest 
1981 staat verwoord, zijn liberalen 
groot voorstander van decentralisa
tie(20). De afstanden van de overhe
den tot de burger moeten worden ver
kort. Ook het huidige CDA-VVD
kabinetsbeleid wordt gekenmerkt door 
de wil om te decentraliseren. Te den
ken valt hierbij in het bijzonder aan de 
overdracht van rijkstaken naar de ge
meenten (bv. monumentenzorg, wel
zijnsbeleid, gezondheidsplanning). De 
gemeenten krijgen een grotere verant
woordelijkheid en met name het Colle
ge van B en W zal zeker in nog sterke
re mate het gemeentelijk beleid gaan 
bepalen. Nu, als voormalige rijkstaken 
uitgevoerd door de minister wel ge
controleerd mogen worden door de 
Tweede Kamer ("dualisme"), dan 
ontgaat mij de logica als deze zelfde ta
ken uitgevoerd door het College van B 
en W vanwege vermeend monisme 
niet gecontroleerd zouden mogen wor
den door de raad. Vandaar mijn stel
ling, dat verdergaande decentralisatie 
van rijk naar gemeente (door liberalen 
toegejuicht) leidt tot een verdere ont
wikkeling van het dualisme in de ver
houding tussen Gemeenteraad en Col
lege vanBen W (door liberalen toe te 
juichen). 
Dit betekent, dat ook de komende ja
ren liberalen moeten streven naar een 
versterking van de positie van de Ge
meenteraad in haar functioneren als 
democratisch gekozen orgaan. 
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Boekbespreking: Modern constitutioneel recht 
en emancipatie van de mens" * 
Een ontwikkelingstheorie van het moderne 
constitutionele recht 

Mr. G.W.A. VAN DER VELDE 

Prof. Dr. S.W. Couwenberg, hoogle
raar staats- en bestuursrecht aan de 
Erasmusuniversiteit te Rotterdam, 
heeft in 1984 zijn vierdelig werk met 
bovenstaande titel afgesloten met het 
deel ''Dialektiek van macht en eman-

cipatie". In dit werk wordt de span
ning blootgelegd die in de samenleving 
altijd aanwezig is tussen het publieke 
gezag - de macht, .en de vrijheid - de 
emancipatie. In deze bespreking zal 
worden bezien in hoeverre de bevin
dingen van Couwenberg een bijdrage 
kunnen leveren aan de liberale theorie-

vorming, en aan de liberale politieke 
praktijk. Allereerst zullen de vier de
len kort worden besproken. 

Het eerste deel,"Van monarchale 
machtsstaat naar liberale democra
tie", opent met een voorzet voor de 
door Couwenberg beoogde, vemieu-



wende staatsrechtmethodologie. Deze 
beslaat niet het beperkt-juridische on
derzoeksterrein van de staatsorganisa
tie, doch de samenlevingsarde in de 
breedste zin van het woord, ook bezien 
vanuit andere dan de juridische disci
pline, zoals de politicologie, de 
bestuurskunde en de sociologie. Bin
nen de samenlevingsarde wordt de 
spanning tussen macht en emancipatie 
van doorslaggevend belang geacht 
voor de ontwikkeling van de moderne 
staat - andere staatsfuncties, zoals de 
welvaartsfunctie, vormen hiervan hoo
gens afgeleiden. 
Na deze voorzet als inleiding gaat het 
avontuur van start. Het begin daarvan 
plaatst eauwenberg bij de, uit de feo
dale middeleeuwen voortgekomen mo
narchale machtsstaat. Machtsstaat, 
omdat in deze ontwikkelingsfase de 
problematiek van de macht aan de dag 
treedt en om een oplossing vraagt. 
Daarbij wordt Robbes aangehaald die 
deze problematiek aanduidde met de 
vraag, hoe de staat te handhaven die -
samen met de kerk - een essentiële rol 
heeft gespeeld bij het temmen van de 
wolf, de barbaar in de mens, en tege
lijk te voorkomen dat de staat zelf door 
de concentratie van politieke macht die 
hij nodig heeft ter verzekering van or
de en vrede, ertoe verleid wordt zich 
als een wolf te gedragen tegenover zijn 
onderdanen en andere staten. 
Aan het einde van dit eerste deel wordt 
verhaald hoe de oplossing van dit 
constitutionele kernprobleem is ge
zocht in de klassieke liberale en demo
cratische gedachte. Hierin komt de 
inens, respectievelijk als individu of 
als staatsburger, op de voorgrond te 
staan in een zich van het oude natuur
recht verwijderend positief rechts
systeem. Het recht is dan niet langer 
een van God gegeven, en daarmee 
vaststaande, natuurlijke ordening, 
maar een stelsel van bewust genomen 
besluiten, die door nadere besluitvor
ming kunnen worden vervangen. 

Het tweede deel presenteert de '' Libe
rale democratie als eerste emancipa
tiemodel''. Vanuit deze ontwikkelings
fase is de harde kern van het moderne 
Westerse waardenstelsel ontstaan. De
ze harde kern is echter principieel aan 
wijzigingen onderhevig. Weliswaar 
ligt ook aan het positieve recht een be
paalde legitimiteits- of rechtsidee ten 
grondslag, van waaruit inspiratie kan 
worden geput. Deze grondslag is ech
ter als mensenwerk aan variatie onder
hevig. Consequente doorvoering van 
deze redenering houdt in, dat ook met 
zijn harde liberaal-democratische kern 
de moderne Westerse staat slechts een 
ontwikkelingsfase kan zijn. In de 
woorden van Couwenberg: een ont-

wikkelingsexperiment. In dit tweede 
deel doet de schrijver zich bij uitstek 
kennen als een boeiend verteller, die 
vanuit een verbluffende belezenheid en 
documentatie de lezer ademloos het 
verhaal doet volgen van de ontwikke
ling van onze moderne Westerse staat, 
en de anders verlopende avonturen van 
staten in anders georiënteerde culturen 
zoals de Derde-Wereldlanden. Dit deel 
draagt dan ook de ondertitel van "In
leiding in het Westerse constitutionele 
recht". Zeer veel wordt aangeroerd, 
met enkele zinnen aangeduid, waarbij 
de lezer naar allerhande bronnen 
wordt verwezen. Mij heeft vooral ge
troffen - slechts enkele onderwerpen 
kUnnen uit deze mer à boire worden 
opgehaald - de gedachtengang waarin 
de hedendaagse en soms als modieus 
afgeschilderde beleidsanalyse hecht 
wordt verankerd in het streven naar ra
tionele besluitvorming dat kenmer
kend is voor de liberale democratie; de 
opvoedkundige problemen van het 
burgerschap: hoe wordt de "bour~ 
geois" tot "citoyen"; persvrijheid; 
tot "citoyen"; persvrijheid; en ten

slotte de omstandigheid dat - jaren na 
de eerste aanzet van Crinee Ie Roy in 
zijn De Vierde Macht - nu eindelijk het 
ambtelijke bestuursapparaat in een in
leiding in het staatsrecht zijn plaats 
heeft gekregen. 

Echter, wat bij eerste lezing zoveel in
druk maakte, vormt naderhand toch 
ook weer reden voor teleurstelling. 
Zoals Bokma in zijn bespreking van dit 
deel in het Nederlands Juristenblad al 
schreef, staat er voor een inleiding in 
het staatsrecht teveel in om het boek 
toegankelijk te houden, en kunnen de 
korte karakteristieken niet voldoen om 
de methodologische rode draad te on
dersteunen. Uiteindelijk verdwijnt - al
thans bij mij - het zicht op de constitu
tionele ontwikkelingstheorie. 

Daarom wordt in het derde deel, 
''Constitutionele ontwikkelingsmodel
len" de eenmaal uitgezette koers weer 
opgezocht en concentreert de schrijver 
zich op een systematische analyse. Dit 
voorkomt echter niet dat ook in dit 
deel de verteller vaak de theoreticus te 
machtig wordt: dit verhoogt het lees
genot ten zeerste! 
Vier soorten samenlevingsordening 
worden als model onderscheiden: 
- de traditionele monarchie, waarin 

het machtsmotief op de voorgrond 
treedt; 

- de burgerlijk-liberale democratie, 
waarin de nadruk valt op individue
le vrijheid en emancipatie. De ver
zorgingsstaat wordt gepresenteerd 
als een gecorrigeerde versie van dit 
model; 

- het reëel bestaand socialisme, de 
technische term voor "het Oost
blok", als anti-burgerlijk model; 

- en het fascisme als anti-emancipa
torisch model. 

Deze vier modellen worden geanaly
seerd en beschreven aan de hand van: 

de heersende politieke cultuur en 
ideologie; 
de constitutionele rechtsorde; 
de politieke verhoudingen; 
de sociale stratificatie; 
en de invloed van het model op de 
internationale politiek. 

Couwenberg laat zich door zijn activi
teiten en door zijn vele andere publica
ties - vooral die in het sterk aan hem 
verbonden tijdschrift Civis Mundi -
kennen als sterk geïntrigreerd door de 
Oost-Westproblematiek, waarbij hij 
zijn overtuigde keuze voor het Westen 
niet onder stoelen of banken pleegt te 
steken. Dit engagement klinkt in dit 
deel wederom door, omdat het tweede 
model sterk op de voorgrond komt en 
de hedendaagse problematiek daarvan 
uitvoerig wordt beschreven. De andere 
modellen - en dan met name het 
Oostblok-model- ondergaan meer een 
kritische vergelijking met het tweede 
model. Hierdoor kan het boek niet echt 
overtuigen als een theoretische analyse 
van de vier modellen. 

Het vierde deel, getiteld "Dialektiek 
van macht en emancipatie'', vormt de 
apotheose van het gehele werk. Het 
opent met een pleidooi voor een denk
en benaderingswijze waarin verklarin
gen niet worden gezocht in steeds \ler
dergaande specialismen, maar juist in 
integratie en samenhang. De werke
lijkheid is immers een "kosmische sa
menhang, opgebouwd uit in spanning 
met elkaar verbonden twee- eenhe
den". Deze twee-eenheden moeten 
niet als tegenstelling (of/of) worden 
gezien, maar als tegenpolen waarvan 
de ene pool niet kan bestaan zonder de 
andere (en/en). Couwenberg noemt 
deze benadering polair-dialektisch. 
Een dergelijke benadering treft hij aan 
in de zogenaamde systeemtheorie, die 
door Couwenberg wordt gekenschetst 
als een intellektuele revolutie, even 
fundamenteel als de renaissance. 
Niet alleen de rationaliteit, die tot een 
steeds verdergaand specialistische be
nadering leidt, dient te worden gerela
tiveerd. Ook de gedachte die in het 
moderne constitutionele denken steeds 
aanwezig is, de hypothese van· de ver
volmaakbaarheid van de mens en de 
samenleving, en het vertrouwen dat de 
vooruitgang van kennis en kunde van
zelf zal leiden tot een betere mens en 
samenleving, dient tot bescheidener 
proporties te worden teruggebracht. 
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Op basis van een dergelijke benade
ring komt Conwenberg tenslotte tot 
een evaluatie van de vier modellen, 
een kwaliteitsvergelijking. Allereerst· 
concludeert hij, dat - als men uitgaat 
van het normatieve basisprincipe van 
de moderne cultuur, de eerbied voor 
de aan de menselijke persoon inheren
te waardigheid en het daaruit voort
vloeiende zelfbeschikkingsrecht van 
de mens - de emancipatorische model
len onmiskenbaar de voorkeur verdie
nen. Een vergelijking van deze eman
cipatorische modellen van de burger
lijke democratie en het "reëel be
staand ·socialisme'' leidt tenslotte voor 
Conwenberg tot een overtuigde keuze 
voor het burgerlijke - Westerse - mo
del. Weliswaar is daarin de machtspro
blematiek niet definitief opgelost, 
maar wèl bevredigend aan banden ge
legd. De machthebbers kunnen tot de 
orde worden geroepen, een - betrekke
lijk - emancipatoir succes. 

Als blik in de toekomst- een constituti
oneel ontwikkelingsperspectief- wordt 
ons nog het volgende gegund. De unie
ke historische betekenis van de moder
ne burgerlijke cultuur is juist het feit, 
dat daarin alle menselijke potenties 
steeds meer gemobiliseerd worden om 
datgene wat in een bepaalde ontwikke
lingsfase als negatief ervaren wordt, te 
overwinnen. Het vooruitgangsstreven 
van de moderne mens is en blijft een 
ongewis avontuur, en dat maakt het 
juist zo spannend. Iets eerder kon wor
den genoteerd dat ook liberale demo
cratieën de kans lopen dat zij in be
paalde crisissituaties afglijden naar 
meer autoritaire regimes, waarin niet 
rechtsprincipes en -normen, maar 
machtsverhoudingen het laatste woord 
spreken. Met de aan het liberaal
democratsiche model inherente instru
mentalisering en positivering van het 
recht wordt dit model wel bijzonder 
kwestbaar. 

In de Oost-Westverhoudingen, waar
aan Conwenberg tenslotte onvermijde
lijk maar zeker niet ten onrechte aan
dacht heeft besteed, dient het Westen 
dan ook te zoeken naar de oorspronke
lijke burgerlijke zelfbewustheid, die 
het ontstaan van de liberale democratie 
mogelijk heeft gemaakt. Niet een vorm 
van struisvogelpolitiek, waarin de 
coëxistentie tussen Oost en West wordt 
gezocht in een verdoezeling van de 
ideologische inhoud van het conflict, 
dit zou als finlandisering juist de es
sentie van de liberale democratie in ge
vaar brengen. De juiste Westerse vre
desstrategie kan alleen functioneren, 
als zij gedragen wordt door een krach
tig ontwikkeld Westers politiek
cultureel zelfbewustzijn. 

Liberale theorie en praktijk. 
De vier boeken van Conwenberg vor
men een zekere aanwinst. Vanuit 
liberaal- theoretisch oogpunt lijkt mij 
niet zozeer de door de schrijver ont
wikkelde polaire dialektiek een verrrij
king: vergis ik mij, of is de politieke 
en ambtelijke praktijk al weer defini
tief teruggekeerd van een lineair voor
uitgangsgeloof, en van de illusie van 
maakbaarheid van de maatschappij? In 
de managementscultus die thans bin
nen de overheid woedt, zijn de door 
Conwenberg ontvouwde gedachten ei
genlijk al gemeengoed. Zoveel te be
ter! 
Uitermate verdienstelijk is natuurlijk, 
dat de ontwikkeling van de moderne 
staat als maatschappelijk fenomeen na
drukkelijk wordt beschreven als resul
taat van het streven naar emancipatie: 
vrijheid. Deze benadering zalliberalen 
van VVD-huize zeker aanspreken en 
kunnen inspireren. Deze benadering 
kan echter niet vrijblijvend zijn: over
tuigend wordt gewaarschuwd dat 
emancipatie zonder meer niet bestaat, 
dat de faktor macht blijft en evenzeer 
bezinning verdient. Een bespreking el
ders besluit dan ook als volgt: het kan 
niet anders of na lezing van de vier 
boeken van Conwenberg heeft men 
een scherp oog gekregen voor zowel 
de naïeve optimisten die slechts van 
vrijheid, emancipatie en menselijke 
waardigheid willen weten, alsook voor 
extreem reactionaire opvattingen die 
als functie van recht en staat slechts 
aan law and order kunnen denken(l). 
Dat met spijt moet worden geconsta
teerd dat - zoals ik hierboven al schreef 
- de gunstige uitkomst voor ons 
Westers politiek bestel van het verge
lijkend warenonderzoek van Conwen
berg niet echt kan overtuigen, is on
vermijdelijk: de tragiek maar ook de 
kracht van ons systeem is juist dat van 
binnenuit wèl geweldig veel kritiek op 
het systeem kan worden uitgeoefend, 
maar dat waardering hoogstens kan 
worden geuit als "het minst slechte sy
steem". Persoonlijk geloof ik, dat 
daarom aan alle kritiek en doemdenke
rij niet die negatieve waarde behoeft te 
worden gehecht die Conwenberg 
brengt tot zijn pleidooi voor een revita
lisering van de burgerlijke moraal. Als 
revitalisering nodig zou zijn, zou deze 
moraal al zijn overleden: juist onder 
meer uit de mogelijkheid om kritiek uit 
te oefenen - en uit de intensiteit daar
van - blijkt ook in de verhouding met 
het Oostblok de grotere vitaliteit van 
het Westen. 
Maar nu de praktische politiek. Macht 
en emancipatie, gezag en vrijheid. Be
grippen die individueel, persoonlijk, 
maar ook collectief en groepsgewijs 
kunnen worden beleefd. Waar de poli-

tieke, nationale praktijk mee worstelt, 
is de problematiek van de verzor
gingsstaat, welke problematiek ook 
door Conwenberg wordt beschreven. 
Ingrepen zijn geboden in voorzienin
gen die tot dusver in hoge mate collec
tief zijn georganiseerd. Wordt hier
door, zoals telkens wordtpetoogd, een 
niet te rechtvaardigen aanval gedaan 
op moeizaam verworven, emancipato
rische rechten, waardoor de sterken, 
de economisch machtigen slechts in de 
kaart wordt gespeeld? Of valt op theo
retische - en dus niet uitsluitend bud
gettaire - gronden een keuze voor 
emancipatie anders dan door middel 
van het collectief te verdedigen? 
Met deze vraag kan men bij Conwen
berg slecht terecht. Zijn keuze immers 
voor het op individuele leest geschoei
de Westerse model en tegen het collec
tivisme van het Oostblok - het reëel be
staand socialisme - is hem ingegeven 
door de mate waarin het Westen erin is 
geslaagd de machthebbers aan banden 
te leggen. Onduidelijk blijft, of de in
dividuele benadering daaraan heeft bij
gedragen. Of onderschat Conwenberg 
het collectivisme, en dus anti
burgerlijke, principe van de verzor
gingsstaat - een correctie op de liberale 
democratie? 

Deze kritische noot - wellicht nog on
terecht ook, omdat Conwenberg zich 
immers niet rechtstreeks tot de politiek 
richt - kan vanzelfsprekend niet weg
nemen dat de liberale bibliotheek een 
indrukwekkend werk rijker is gewor
den. Deel na deel boeiende lektuur, 
waarin het avontuur van de emancipa
tie in de ontwikkeling van de moderne 
Westerse cultuur wordt beschreven. 
Van harte aanbevolen! 

Noten. 
·1. P.B. Cliteur, in: Acta Politica 1985, p. 
229. 

* Prof. Dr. S.W. Couwenberg, Titels uit 
de serie: "Modem Constitutioneel Recht en 
Emancipatie van de Mens", Van Gorcum 
& Comp BV, Assen: 
Van Monarchale machtsstaat naar liberale 
democratie, 1979; 
Liberale democratie als eerste emancipatie
model, 1981; 
Constitutionele ontwikkelingsmodellen, 
1984; 
Dialektiek van macht en emancipatie, 1984. 



Geschriften van de Prof Mr. E.M. Teldersstichting 

Onlangs zijn de volgende twee publikaties van de Prof. Mr. B.M. Tel
ctersstichting - het wetenschappelijk bureau van de VVD - verschenen: 

no. 54 Liberalisme en Politieke Economie 
Auteurs: Dr. K. Groenveld en Drs. A.A.M. Kinneging 

Hierin wordt een standpunt gegeven ten aanzien van de uitgangspunten 
voor een liberale economische politiek in Nederland. Alvorens daartoe te 
komen, behandelen en becommentariëren de auteurs de verschillende in
zichten van de te onderscheiden liberale "economische scholen". Klassiek
liberalisme, neo-liberalisme, keynesianisme, monetarisme, de inzichten van 
''supply-siders'' en andere visies worden kritisch onder de loep genomen. 
Vervolgens wordt een liberale economische politiek anno 1985 en volgende 
jaren geformuleerd. 

no. 55 Gemeenten tussen Rijk en Markt 
Auteurs: Drs. L. van Leeuwen, J,A. van Graafeiland R.A., Dr. K. 
Groenveld, Drs. B.R.A. Gijzel, Dr. L. Koopmans, Dr. C.G.M. Sterks, Drs. 
G.J,S. Uhl, Ir. A.B.I.M. Vos de Wael 

In dit geschrift wordt een aantal ingrijpende voorstellen gedaan om de fi
nanciële en bestuurlijke autonomie van de gemeenten te vergroten. Volgens 
de auteurs zijn de Nederlandse gemeenten bijna "doodgeknuffeld" door 
het Rijk. Decentralisatie is daarom hard nodig. Dit vergt sanering van de 
specifieke uitkeringen, deregulering, vergroting van het eigen belastingge
bied van gemeenten etc. In een tijd van bezuinigingen houdt decentralisatie 
tevens in, dat gemeenten minder zouden hoeven bezuinigen dan het Rijk. 
De auteurs stellen voorts, dat het Rijk de kosten van de Bijstand geheel en 
al zou moeten betalen. 

U kunt deze geschriften bestellen door het overmaken van .f 20,- (inclu
sief verzendkosten) op girorekening 3349769 t.n.v. de Teldersstichting, Ko
ninginnegracht 55a, 2514 AE 's-Gravenhage, onder vermelding van 
geschrift no. 54 of no. 55. Na ontvangst van dit bedrag wordt u zo spoedig 
mogelijk een exemplaar toegestuurd. 
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Kennismaking met 'Liberaal Reveil' 

U kunt kennismaken met 'Liberaal Reveil' door f 5,- over te maken op girorekening 

nr. 240.200 t.n.v. Stichting Liberaal Reveil te Den Haag, onder vermelding van 'proef

nummer'. U ontvangt dan het meest recente nummer na enige tüd thuis. 

Een abonnement op 'Liberaal Reveil' kost f 35,- per jaar en voor jongeren tot 27 

jaar f 25,- per jaar. Abonnementen kunnen - ook in de loop van een kalenderjaar 

- \NOrden opgegeven door onderstaande bon in te zenden aan de abonnementen

administratie, m\N. M.P. Bülsma-Moene, Abel Tasmanplantsoen 20, 2253 KA Voor

schoten. U kunt ook bellen naar m\N. M.P. Bülsma-Moene, tel. 071- 76 83 65. 

x--·---··--··--------··---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: 

Adres: 

Postcode en \Noonplaats : . 

geboortedatum (alleen voor jongeren tot 27 jaar) : . 

Datum: Handtekening : 

\Nenst zich voor f 35,- per kalenderjaar (jongeren tot 27 jaar betalen slechts 

f 25,-) te abonneren op 'Liberaal Reveil' 

Opsturen aan: Abonnementen-administratie 'Liberaal Reveil', 

mevrou\N M.P. Bülsma-Moene, Abel Tasmanplantsoen 20, 2253 KA Voorschoten. 

x------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Liberaal Re1·eil is een uitgm·e van de 
Prof Mr. B.M. Teldersstichting. 

Redactie 
J. J. van Aartsen, dr. R. Braams, drs. J. G. 
Bruggeman, dr. K. Groenveld, drs. B. R. A. 
Gijzel (eindredacteur), drs. J. A. de Hoog, 
R. A. Houwing, prof. dr. S. K. Kuipers, mr. 
H.C.G.L. Polak, prof. dr. U. Rosenthal. 
mevr. mr. Y. H. Schaefer, prof. ir. J. J. Ste
renberg, drs. J. A. Weggemans (voorzitter). 

Redactieadres: Koninginnegracht SSa, 
2514 AE Den Haag, telefoon: 070-
631948. 
Wenken mor het schrijven \'Qil artikelen 
mor Liberaal Reveil ~ijn op het redactie
adres verkri}Rbaar. 
Abonnementen-administratie: mevrouw M. 
P. Bijlsma-Moene. Abel Tasmanplantsoen 
20, 2253 KA Voorschoten. Tel. 071-768365. 
Giro: 240200 t.n.v. ,.Stichting Liberaal Re
veil" te 's-Gravenhage. 
De abonnementsprijs (4 à 5 nrs.) bedraagt 
f 35 per jaar. Voor jongeren onder de 27 
jaar is de prijs f 25. Losse nummers f 9. 
Advertentietarieven op aanvraag be
schikbaar. 

Bestuur 
Mr. W. J. Geertsema (voorzitter), prof. dr. 
J. A. A. van Doorn, dr. L. Ginjaar. mevr. 
S. M. Hoorn, mevr. W. P. Hubert-Hage, 
drs. P. J. H. M. Luijten (secretaris), mr. J. 
J. Nouwen. drs. E. H.T. M. Nijpels. mr. J. 
A. Reus (penningmeester). drs. J. WA. M. 
Verlinden. 

Personalia Auteurs 
Drs. J.A. ltéggemans is voorzitter van de 
redactie van Liberaal Reveil. 
A. Barmentloo is wethouder van financiën 
en economische zaken in de gemeente Gro
ningen. 
Mr. WJ. Geertsetna is lid van de Eerste Ka-
mer voor de VVD. 
Drs. L. van Leeuwen is burgemeester van de 
gemeente Capelle a/d IJssel. 
Drs. J. T de Mare is werkzaam in het be
drijfsleven en oud-bestuurslid van de JOVD. 
Hans van Duiken en Otto Valkman zijn me
dewerker respectievelijk waarnemend direc
teur van de Boekmanstichting in Amster
dam. 
Drs. G. van der List is politicoloog. 
Mr. F Breure is juridisch beleidsmedewer
ker bij de provinciale griffie van Overijssel 
en lid van de Europese Beweging Neder
land. 
Prof Dr. U Roselllhal is hoogleraar Be
stuurskunde aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam en lid van de redactie van Libe
raal Reveil. 
Dr. K Hanf is wetenschappelijk hoofdme
dewerker Bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. 
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Voorwoord 

Het laatste nummer van de zesen
twintigste jaargang van Liberaal Re
veil wordt geopend door Drs. J.A. 
Weggemans, voorzitter van de redac
tie, met een column over emancipatie
beleid. Hij betoogt dat het Beleidsplan 
Emancipatie - zeker voor mannen -
een bepaald niet tot lezen verleidend 
produkt is geworden. In deze nota ligt 
de achterstelling van de vrouw veran
kerd in de maatschappelijke structu
ren, die het "machtsevenwicht" tus
sen mannen en vrouwen verstoren. De 
auteur kan de toonzetting en analyse 
van de nota niet waarderen, maar 
constateert opgelucht dat wij vrije 
mannen en vrouwen blijven. 

A. Barmentloo, de Groningse wet
houder van financiën en economische 
zaken, bespreekt op verzoek van de re
dactie geschrift no. 55 van de 
Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, met 
de titel Gemeenten tussen Rijk en 
Markt. Hoewel volgens Barmentloo de 
relatie tussen gemeenten en markt 
minder goed uit de verf komt, is hij 
van mening, dat het rapport van de 
Teldersstichting een boeiende, tame
Iijk radicale visie op de bestuurlijke en 
financiële verhoudingen tussen het 
Rijk en de gemeenten bevat. Barment
loo, zelf lid van de PvdA, constateert 
dat de PvdA - toch meestal vrij centra
listisch - hiermee de laatste tijd een 
heel eind kan instemmen. 

VVD-senator Mr. W.J. Geensema 
informeert de lezer over de stand van 
zaken omtrent de Wet Gelijke Behan
deling. Hij constateert dat de in zijn 
vorige bijdrage (Liberaal Reveil. no. 
111985) uitgesproken verwachting dat 
het Kabinet er niet in zou slagen een 
wetsontwerp in te dienen, helaas is uit
gekomen. Hij is verheugd dat de 
VVD-Tweede Kamerfractie met een 
initiatief-wetsvoorstel zal komen, hoe
wel hij graag had gezien dat ook de 
PvdA en D66 hierbij van tevoren zou
den zijn betrokken. 

Drs.L. van Leeuwen gaat in op een 
bijzonder soort referendum: het finan
ciële referendum. In de Verenigde Sta
ten is hiermee al vele decennia erva
ring opgedaan. Van Leeuwen komt tot 
de slotsom, dat de in de VS opgedane 
ervaringen met dit instrument nog 
geen eenduidige conclusies met be
trekking tot de beheersbaarheid van de 
overheidsuitgaven toelaten. Wèl is 
volgens hem duidelijk, dat de betrok-

kenheid van de burger/belastingbetaler 
bij de overheidsfinanciën door het fi
nanciële referendum aanzienlijk is ver
beterd. 

Drs. J. T. de Mare wijst in zijn bij
drage op de noodzaak van een levendi
ge concurrentie. Concentratie van 
marktmacht bij één of enkele onderne
mingen is naar zijn mening schadelijk 
voor zowel de doelmatigheid (lage 
prijzen, innovatie) als de rechtvaardig
heid (de verdeling van de welvaart) 
van de markteconomie. Na een theore
tische analyse van het prijsmecha
nisme, gaat hij in op de praktijk. Is er 
voldoende concurrentie, is de macht in 
de markt wel voldoende gespreid? De 
auteur meent van niet. In diverse sec
toren van de Nederlandse economie is 
volgens hem concurrentie goeddeels 
afwezig. Het welvaartsverlies als ge
volg daarvan lijkt hem aanzienlijk. Be
halve door het bevorderen van de Eu
ropese integratie en een (Europees) 
mededingingsbeleid, zou de Neder
landse overheid tot een wetgeving 
moeten komen waarin kartels worden 
verboden. 

Hans van Duiken en Otto Valkman, 
mede-organisatoren van het kunstsym
posium dat de Boekmanstichting en de 
Teldersstichting dit najaar organiseer
den, blikken terug op een naar hun me
ning geslaagde dag. Niet alleen was er 
een levendige belangstelling, getuige 
het relatief grote aantal aanwezigen, 
maar vooral ook lijkt een basis te zijn 
gelegd voor een fundamentele discus
sie binnen het liberale kamp over het te 
voeren kunstbeleid. 

G. van der List gaat uitvoerig in op 
het vrijheidsbegrip en maakt daarbij, 
in navolging van Berlin, onderscheid 
tussen positieve en negatieve vrijheid. 
Volgens de auteur zouden liberalen 
zich van andere politieke stromingen 
moeten onderscheiden door een be
trekkelijk grote waardering voor de 
negatieve vrijheid. De auteur zet zich 
krachtig af tegen het begrip zelfverwe
zenlijking. Hoewel hij het accent wel 
erg eenzijdig legt op het negatieve vrij
heidsbegrip, heeft de redactie deze bij
drage toch willen plaatsen, omdat deze 
naar verwachting veel stof tot naden
ken zal geven over het liberale vrij
heidsbegri p. 

Mr. F. Breure betoogt, dat door or
ganisatorische veranderingen binnen 

de Europese partijfederaties, bij voor
beeld de Europese Liberaal-Demo
craten (ELD), een beter evenwicht tus
sen Europese en nationale gerichtheid 
kan worden bereikt. In dat verband 
gaat de auteur in op de partijkandi
daatstellingsprocedure voor de leden 
van het Europese Parlement. Dit wordt 
tevens in verband gebracht met de 
ideeën over een op te richten Europese 
Unie in plaats van de huidige drie EG
verdragen. Een nieuwe Europese Unie 
zou een periode moeten inluiden van 
werkelijk confederaal (en niet inter
goevernementeel) Europees beleid. 

ProfDr. U. Rosenthal, lid van de 
redactie, gaat in op de arbeidsverhou
dingen bij de overheid, naar aanleiding 
van een boek over dit onderwerp onder 
redactie van J.H. Weggemans. De 
dubbelrol van de overheid - als werk
gever en als politiek gezagsdrager - zet 
het systeem van de arbeidsverhoudin
gen bij de overheid continu onder 
druk. De auteur betoogt dat een gedif
ferentieerder pakket van arbeidsvoor
waarden gewenst is en dat met name 
een ontwikkeling van kwantiteit naar 
kwaliteit in het personeelsbeleid van 
de overheid nodig is. 

Dr. Kenneth Hanf sluit de zesen
twintigste jaargang van Liberaal Re
veil met een boekbespreking af. Hanf, 
een Amerikaan die in Nederland ver
blijft, bespreekt een boek van een Ne
derlander over de Amerikaanse ge
schiedenis. De Verenigde Staten in de 
twintigste eeuw is de titel van het boek, 
geschreven door M. van Rossem. Hij 
kan het boek, dat de periode vanaf het 
einde van de jaren negentig in de vori
ge eeuw tot en met de val van Nixon 
beschrijft, sterk aanbevelen als een 
''plezierige en informatieve kennisma
king met de geschiedenis van een soms 
irritant, maar toch interessant land". 

J.A. Weggemans 
B.R.A. Gijzel 
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Column 
Het Emancipatiebeleid 

Drs. J.A. Weggemans 

Opgejuind door de "Stichting Vrije 
Vrouwen·; een mentaal aan het CDA 
venvante organisatie die ijvert voor 
eerherstel voor 'äe vrouw in de keu
ken'; hebben een aantal ingezonden
stukken-schrijvers in het VVD-orgaan 
"Vrijheid en Democratie" zich be
klaagd over staatssecretaris A. Kap
peyne van de Coppello en haar "Be
leidsplan Emancipatie" (Kamerstuk 
1984-1985, nr. 19052). Een goede aan
leiding om die Nota eens ter hand te 
nemen. 

De bedoeling van de Nota is, om een 
samenhangend beeld te schetsen van 
het emancipatiebeleid van de regering. 
in de Nota worden concrete maatrege
len en beleidsvoornemens voor de kor
te termijn aangegeven. Na een histori
sche schets en een opsomming van de 
beleidsdoelstellingen, wordt op een 
aantal beleidsterreinen een nadere uit
werking gegeven. Aan bod komen uit
eenlopende thema s zoals arbeid en in
komen, onderwijs en volwassenenedu
catie, gezondheidszorg, de bestrijding 
van seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes, de vrouwen uit minderheids
groepen, vrouwen in ontwikkelingslan
den, ruimtelijke ordening en volkshuis
vesting en de organisatie van het eman
cipatiebeleid. Bijzonder weinig wordt 
er vermeld over zaken als het fiscale 
beleid, het economische beleid en de 
wetgeving in relatie tot de emancipatie. 
Het taalgebruik in de nota is ambtelijk 
en strijdvaardig. Hierdoor en door het 
mengelmoesje aan thema s is het - ze
ker voor mannen - een niet bepaald tot 
lezen verleidend produkt geworden. 

In het regeringsbeleid is als centrale 
doelstelling gekozen "het bevorderen 
van de ontwikkeling van de huidige 
maatschappij, waarin het sekseverschil 
nog in zo grote mate is geïnstitutionali
seerd naar een pluriforme maatschap
pij, waarin ieder, ongeacht sekse of 
burgerlijke staat, de mogelijkheid heeft 
een zelfstandig bestaan te verwerven 
en waarin vrouwen en mannen gelijke 
rechten, kansen, vrijheden en verant
woordelijkheden kunnen realiseren" 
(benadrukt door mij, J.W.). Daarna 
wordt ingegaan op de structureel on
gelijke machtsverhouding tussen man
nen en vrouwen. Een machtsevenwicht 
moet worden nagestreefd. Als sub
doelstellingen worden genoemd, het 
verzekeren van gelijke rechten van 
vrouwen en mannen, het bereiken van 
structurele veranderingen, waardoor 
sekseverschil niet langer één van de 
pijlers van de maatschappelijke orga
nisatie vormt en - tenslotte - het door
breken van de beeldvorming in termen 
van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
U weet nu wat de bedoeling is. 

Uilt mij vooral aanspreekt in de Nota 
zijn de goede bedoelingen. Uilt mij 
vooral tegenstaat, is het centraal stel
len van de positie van de vrouw in 
plaats van het benadrukken van gelijk
waardigheid van alle mensen - on
geacht hun samenlevingsvorm - binnen 
hun onderlinge relaties. Impliciet richt 
de Nota hiermee de schijnwerper op de 
vrouw in het gezin, terwijl de samenle
vingsvorm ''echtpaar met kinderen" al 
sinds een decennium minder dan 50% 
van de huishoudens bepaalt. De in de 
doelstellingen gesuggereerde en met 
Indianenkreten opgevrolijkte machts
strijd tussen mannen en vrouwen doet 
overdreven aan. Het einddoel (een ge
lijke machtsverdeling tussen man en 
vrouw) kan ik mij niet helder voor de 
geest halen. Moeten wij op weg naar 
een soort heilstaat? Alhoewel de koers 
van de Nota mij op veel punten sympa
thiek is, zou ik de woordkeus uit de stu
die "Naar maatschappelijke zelfred
zaamheid" (Geschrift 48 van de 
ProfMr. B.M.Teldersstichting, april 
1983) én de titel van die studie bepaald 
prefereren boven die van de Nota. 

Uilt nauwelijks uit de verf komt, zijn 
de huidige concrete belemmeringen 
voor een verdergaande emancipatie 
van de mens. Wèl krijgt de overheid 
een pretentieuze rol opgelegd, die bij 
voorbeeld op het terrein van de wer-

kloosheidsbestrijding weinig uit de verf 
komt. Net als bij de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, zal vooral een al
gehele economische opleving echter de 
mogelijkheden voor nieuwe toetreders 
tot de arbeidsmarkt vergroten. 

Over de emancipatie in het nachte
lijk deel van ons leven kunnen wij kort 
zijn. De aandacht voor het tegengaan 
ven seksueel misbruik van mensen (ver
krachting binnen het huwelijk, incest, 
aanranding e.d.) is bij uitstek een libe
raal item. De problemen met emanci
patie komen vooral bij de besteding 
van onze vrije tijd en bij de verdeling 
van de betaalde arbeid. Wat betreft de 
vrije tijd biedt bijlage lil van de Nota 
stof tot nadenken. Daar wordt geci
teerd uit de "Sociale Atlas van de 
vrouw 1983. Uit enquêtes blijkt dat 60 
procent van de mensen vindt dat huis
houdelijke arbeid gelijkelijk onder 
mannen en vrouwen moet worden ver
deeld. Voor de kinderverzoring is dat 
84 procent en voor de verdeling van het 
betaalde werk 57 procent. Van 78 pro
cent mag zelfs de vrouw werken en de 
man voor het kind zorgen. Op al deze 
punten is er nagenoeg geen verschil in 
opinie tussen mannen en vrouwen. En 
waarachtig fraai perspectief! 

In diezelfde bijlage is aangegeven, 
dat uit tijd-bestedingsonderzoeken 
blijkt dat in 1980 de mannen slechts 6,5 
uur aan het huishouden hebben be
steed (in 1975: 5.8 uur). Ook gingen -
aldus nog steeds het onderzoek - vrou
wen meer tijd aan hun kinderen beste
den en nam de gemiddelde werkbe
lasting van de vrouw (betaalde èn on
betaalde arbeid) toe. Ondertussen 
daalde door de ATV de werktijd van 
veel werkende mannen. Schijnheilig
heid is dus troef Er is een grote discre
pantie tussen datgene, waarvan men 
vindt dat het zo hoort te zijn en datgene 
wat men doet. 

Dan, tot slot, de arbeid als machts
instrument in de strijd tussen man en 
vrouw (geformuleerd in de stijl van de 
Nota). Bij het huidige aantal werklozen 
en bij een geringe bereidheid tot ar
beidstijdverkorting, zal het in deze No
ta bepleite machtsevenwicht voorals
nog niet bereikt kunnen worden. Tenzij 
dit machtsevenwicht betekent dat er 
evenveel werkloze mannen als vrouwen 
moeten zijn? De rol van onderwijs en 
scholing is hier onmiskenbaar groot. 



Duidelijk is dat de beroepenstructuur 
van de vrouwen eenzijdig is en dat 
zwangerschap in vele gevallen een aan
leiding is voor het (laten) beëindigen 
van betaald werk en niet zelden een 
carrièrebreuk met zich brengt. Zoals 
ook in reacties uit de kring van de 
"Vrouwen in de WD" een beetje door
schemert, lijkt het of wij moeten wach
ten op een verdergaande vergrijzing 
van de bevolking die ons op termijn 
dwingt de vrouw toe te laten treden tot 
de arbeidsmarkt. 

Maar wat moeten wij tot het zover is, 
als het ooit zover komt? De werkelijk
heid gebiedt te zeggen, dat er tal van 
verantwoordelijke functies zijn die 
meer dan de normale werkuren vragen 
en waarbij part-time werk een fictie is 
en ATV eigenlijk ook al. Een verder
gaande arbeidstijdverkorting die ge
paard gaat met reële loondalingen, zal 
de gezinsinkomens onder druk zetten 
en uit louter materiële overwegingen 
tot betaalde arbeid van andere ge
zinsleden kunnen leiden. Keuzevrijheid 
is er dan niet. De inkomensnivellering 

en het grote verschil tussen bruto- en 
netto-inkomens noodzaken nu al tot 
zwaar gesubsidieerde kinderverzor
ging, of tot kinderverzorging via het 
zwarte circuit. Het lijkt haast onvermij
delijk, dat gedurende een aantal jaren 
in een gezinsfase tenminste één van de 
partners in een relatie geen vrijheid 
van keuze heeft op het punt van de be
taalde arbeid. 

Een grote variëteit in keuzemogelijk
heden zal ons verder op weg kunnen 
helpen. Flexibiliteit op tal van fronten 
moet mogelijk maken dat individuele 
voorkeuren voor bij voorbeeld de zorg 
voor kinderen, óf de zorg voor oude
ren(!) niet ten koste gaat van diegene 
die daarvoor al dan niet vrijwillig 
kiest. Het wettelijk waarborgen van de 
terugkeer in de werksituatie voor een 
zwangere vrouw of voor haar partner 
zou nu zo'n praktisch punt kunnen zijn 
(deelbaarouderschapsverloj). Avond
winkels voor werkenden stuiten op be
scherming van winkelpersoneel, terwijl 
elders velen in nachtploegen werken in 
de industrie. Stimulering van kinderop-

vang voor en door ouders in overdag 
leegstaande gesubsidieerde club- en 
buurthuizen zou ook kunnen helpen. 
Regering, wees eens praktisch met die 
doelstellingen en creëer keuzemogelijk
heden! 

Wat tegenvalt in de Nota is, dat zo 
weinig een beroep wordt gedaan op de 
mensen zelf om de ontplooiingskansen 
te bevorderen van diegenen met wie zij 
samenleven. Zoals uit mijn kantteke
ningen over vrijetijdsbesteding valt af 
te leiden, is er nog veel zendingswerk 
te verrichten. En dat valt niet in wetten 
te regelen, zeker niet in Nota s die gaan 
over de machtsstrijd tussen man en 
vrouw. In de Nota ligt de achterstelling 
van de vrouw gefundeerd in de structu
ren en niet in het individu. Gezien een 
dergelijke marxistische denktrant - die 
het menselijkfatalisme wel moet stimu
leren - had staatssecretaris Kappeyne 
er goed aan gedaan bij heel wat ali
nea s in de Nota zelf de pen ter hand te 
nemen. Maar gevaarlijk of anti
liberaal is deze Nota zeker niet. Wij 
blijven vrije mannen en vrouwen. 

Een boeiende visie op de Financiële 
verhouding: Gemeenten tussen Rijk en Markt 

A. Barmentloo 

Tussen de theorie en de praktijk van 
de bestuurlijke decentralisatie gaapt in 
Nederland een levensgrote kloof. Kort 
geleden maakte WVC-minister Brink
man daar weer eens hardhandig kennis 
mee, toen hij een aantal opvangvoor
zieningen wilde overhevelen van het 
Rijk naar de gemeenten en provincies. 
In de Tweede Kamer botste de minister 
met bezorgde woordvoerders van vrij
wel alle partijen. Vooral de "Blijf-van
mijn-lijf-huizen" moeten onder het vei-

Iige bestuur van de centrale overheid 
blijven, vonden de Kamerleden. Dus 
dienen eerst de voor- en nadelen van 
decentralisatie op een rijtje te worden 
gezet, moeten er criteria worden ont
wikkeld en moet er een garantie komen 
voor een belangrijke spreiding van de
ze voorzieningen over het land. De be
sturen van de "Blijf-van-mijn-lijf
huizen" en diverse andere voorzienin
gen, kunnen tevreden zijn: zij zullen, 
aal het aan de Tweede Kamer ligt, 
voorlopig niet worden "overgeleverd" 
aan de besluitvorming op lokaal en 
provinciaal niveau. 

Het is maar één praktijk-voorbeeld, 
dat voortreffelijk zou passen in het 
boekje "Gemeenten tussen Rijk en 
Markt" van de Prof. Mr. B.M. Telders
stichting 1 . Overigens zouden de op
stellers van dit geschrift meteen grijpen 
naar theoretische begrippen uit de leer 
van de openbare financiën, om het ge
drag van de Kamerleden te verklaren. 
Zij zouden er, in navolging van Prof. 
C. Goedhart, op wijzen dat Nederland 
op het derde aspiratie-niveau in de (fi
nanciële) verhouding tussen Rijk en 
gemeenten is terechtgekomen, het ni
veau waarop zoveel mogelijk een egali-

satie van de voorzieningencapaciteit 
voor alle gemeenten wordt nagestreefd. 

Verder zouden de schrijvers het voor
beeld kunnen gebruiken als een typisch 
staaltje van (centraal) paternalisme, 
iets waar de overheid naar hun oordeel 
zeer terughoudend mee moet zijn. En 
dat geldt niet alleen in de relatie tot de 
burger, aan wie de zorgzame overheid 
op grote schaal zogenaamde bemoei
goederen verschaft, maar vooral ook in 
de verhouding van de centrale overheid 
tot de andere, lagere overheden. 

Mega-operaties 
"Gemeenten tussen Rijk en Markt" 

is, anders dan de titel suggereert, in de 
eerste plaats een verhandeling over de 
verhouding tussen het Rijk en de ge
meenten. De positie van de gemeenten 
ten opzichte van de markt komt er in 
het boekje veel bekaaider af. Het is een 
pleidooi geworden voor verregaande 
decentralisatie van de beslissingsbe
voegdheid naar het laagste bestuurlijke 
niveau: de gemeente. In onze gedecen
traliseerde eenheidsstaat is het accent 
te lang en te eenzijdig gelegd op de 
eenheidsstaat, het adjectief gedecentra
liseerd is daarbij te zeer vergeten. De 
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weg die tot verandering moet leiden, 
loopt via de middelenvoorziening: de 
"scheefgroei" in de financiële verhou
ding tussen het Rijk en de gemeenten, 
en moet zo ver worden teruggebogen, 
dat in principe de beslissingen weer 
worden genomen door de overheid die 
het dichtst staat bij de genieter en de 
betaler van de voorzieningen. Daar
voor zoeken de auteurs aansluiting bij 
de "grote operaties" die de laatste ja
ren op rijksniveau zijn ontwikkeld, zo
als de heroverweging van de collectieve 
uitgaven, deregulering, privatisering, 
reorganisatie van de rijksdienst en -
uiteraard - decentralisatie. Zij onder
scheiden twee "mega-operaties": min
der overheid, meer markt en minder 
Rijk, meer gemeente. Als deze opera
ties in elkaars verlengde kunnen wor
den gebracht, zou de overheid in totali
teit een stap terug doen, terwijl binnen 
de overheid een verschuiving zou 
plaatsvinden van het Rijk naar de ge
meenten. 

Sanering specifieke uitkeringen 
Bij de eerste operatie ("minder over

heid, meer markt") worden, aldus de 
schrijvers, aanzienlijk betere resultaten 
geboekt dan bij de tweede ("minder 
Rijk, meer gemeente"). Het snoeien in 
de collectieve uitgaven verloopt "rede
lijk succesvol". Daarentegen verloopt 
de decentralisatie "ronduit teleurstel
lend". In de eerste plaats natuurlijk de 
decentralisatie-operatie zelf, waarvan 
de bedoeling is dat er systematisch ta
ken en bevoegdheden worden overge
dragen van het Rijk naar gemeenten en 
provincies, maar die is blijven steken 
in een nota met uitgangspunten, een 
weinig ambitieus plan en zeer magere 
uitvoeringsresultaten. Generalistische 
bespiegelingen over de bestuurlijke 
wenselijkheid van decentralisatie. leg
gen het in de politiek-van-alle-dag al 
gauw af tegen een machtig conglome
raat van bureaucratie, politieke vakspe
cialisten en pressiegroepen. Maar ook 
het onderdeel sanering van de specifie
ke uitkeringen. op zichzelf al een grote 
operatie, levert nauwelijks betekenen
de resultaten op 

Voor elke gulden die de gemeenten 
in 1985 uit eigen inkomsten (belastin
gen, tarieven en dergelijke) verwerven, 
ontvangen zij drie gulden uit het Ge
meentefonds en maar liefst zeven gul
den uit de rijksbegroting, in de vorm 
van specifieke uitkeringen. Dat zijn 
uitkeringen. waarvan het doel vóóraf 
door het Rijk wordt bepaald en waar
van de besteding vervolgens nauwkeu
rig wordt gecontroleerd. De regelge
ving die daarmee gepaad gaat, varieert 
van globaal tot (vaak) absurd gedetail
leerd. De vele nadelen die aan dit be
kostigingssysteem zijn verbonden, 

worden in "Gemeenten tussen Rijk en 
Markt" uitvoerig en systematisch op
gesomd. De belangrijkste zijn: een ge
ringe bestuurlijke en financiële vrij
heid voor de gemeenten, een - daarmee 
samenhangende - doorkruising van het 
lokale afwegingsproces en hoge indi
recte kosten, zowel bij de gemeenten 
als bij het Rijk. 

De schrijvers staan in hun bezwaren 
tegen de huidige scheefgroei in de fi
nanciële verhouding niet alleen 2. De 
oplossing die zij voor het probleem 
aandragen, is echter in de Nederlandse 
verhoudingen tamelijk radikaal. Vanuit 
de opvatting dat een efficiënte allocatie 
van overheidsmiddelen voorop dient te 
staan, wordt bovenal een drastische sa
nering van de specifieke uitkeringen 
aanbevolen, onder gelijktijdige af
schaffing van zoveel mogelijk centrale 
regelgeving. Behalve de leningen in de 
sfeer van de volkshuisvesting, waar
voor de gemeenten als "doorgeefluik" 
kunnen worden uitgeschakeld, de uit
keringen ten behoeve van de bijstands
uitgaven (die geheel door het Rijk zou
den moeten worden vergoed) en de 
WW, zouden in principe alle specifieke 
uitkeringen moeten worden overgehe
veld naar het Gemeentefonds. De ver
deelproblematiek die met deze giganti
sche verschuiving van middelen ge
paard gaat - de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds, nu bijna f 12 mil
jard, zou bijna verdrievoudigen- wordt 
oplosbaar geacht. "Gezien de jarenlan
ge ervaringen en grote deskundigheid 
die op het gebied van de verdeelsyste
matiek bestaan (de Raad voor de ge
meentefinanciën), zullen deze welis
waar gecompliceerde WIJZlgmgen 
waarschijnlijk niet op onoverkomen
lijk. technische bezwaren stuiten", stel
len de auteurs zelfverzekerd vast. 
Nieuwe uitkeringsmaalstaven en verfij
ningen, overgangsregelingen en even
tueel de insteil ing van een "Intergratie
fonds" zullen de nadelige herverdeelef
fecten zoveel mogelijk kunnen com
penseren. 

Herverdeling tussen gemeenten 
Toch zal bij de inviduele gemeenten 

de angst blijven bestaan dat zij na over
heveling minder geld zullen ontvangen 
uit het Gemeentefonds dan voorheen 
uit de specifieke uitkeringen. Dat heeft 
echter niet alleen te maken met de on
ontkoombare verschuivingen door zo'n 
omvangrijke overheveling, maar ook 
met de ervaringen die tot dusver bij de 
sanering van specifieke uitkeringen is 
opgedaan. En in dat opzicht is de 
weerstand begrijpelijk, vinden ook de 
schrijvers, "omdat de saneringsopera
tie meer leek weg te hebben van een 
"gewone" bezuinigingsactie dan dat 

deze aantoonbaar werd ingepast in een 
fundamentele herziening van de finan
ciële verhouding, welke zou moeten lei
den tot een vergroting van de bestuur
lijke en financiële zelfstandigheid van 
gemeenten': 
Dat lijkt, voor zover het de ontvanke
lijkheid van de gemeenten betreft, in
derdaad de kern van de zaak. 
Weerstanden die ongetwijfeld ook op 
gemeentelijk niveau leven tegen een 
dergelijke rigoureuze ingreep in de fi
nanciële verhouding, kunnen alleen 
worden beteugeld door het perspectief 
van een drastische vermindering van 
regelgeving, verkorting van procedures 
en - mede daardoor - vergroting van de 
politieke beleidsvrijheid. Om van de 
bestuurlijke effectiviteit maar te zwij
gen. Twee andere overwegingen die de 
schrijvers noemen, en die ook bedoeld 
zijn om de beduchtheid bij de gemeen
ten wat te verminderen, zijn erg glo
baal. 

In de eerste plaats zal, naarmate de 
operatie grootscheepser wordt aange
pakt en dus méér specifieke uitkerin
gen worden overgeheveld naar het Ge
meentefonds, de invloed op het totaal 
van de middelen van een inviduele ge
meente minder merkbaar zijn (de wet 
van de grote getallen, waardoor voor
en nadelen per specifieke uitkering el
kaar wel zo ongeveer in evenwicht zul
len houden). Ten tweede zijn er voor 
de gemeenten allocatieve en efficiën
tie-winsten te behalen, omdat de beste
dingsvrijheid aanzienlijk wordt ver
groot. 

Beide redeneringen zijn zonder twij
fel geldig, maar missen waarschijnlijk 
de overtuigingskracht om het krachtig 
gestimuleerde wantrouwen tegen de fi
nanciële decentralisatie weg te nemen. 
Daar komt nog iets bij: ook gemeenten 
zijn - om het voorzichtig uit te drukken 
- niet altijd vrij van de verkokering, die 
de rijksoverheid zo vaak wordt verwe
ten. Vakwethouders en sectorspecialis
ten in gemeenteraden zullen niet zo
maar een "veiliggestelde" middelen
stroom op hun eigen beleidsterrein wil
len inruilen tegen een grotere algemene 
uitkering, om vervolgens die middelen 
via een integrale afweging opnieuw in 
de wacht te moeten slepen. Bovendien 
lopen, als het om specifieke belangen
behartiging gaat, de contacten tussen 
bewindslieden en wethouders, of de
partementsambtenaren en wethouders 
soms soepeler dan de besprekingen in 
een college van B. en W. 

Strategie. 
Ook aan de (bekende) weerstanden 

die de sanering van specifieke uitkerin
gen oproept bij politici, ambtenaren en 
belangenorganisaties, wordt in "Ge
meenten tussen Rijk en Markt" aan-



dacht geschonken. Die weerstanden 
zijn groot, zoals alleen al blijkt uit de 
schamele resultaten die tot dusver met 
deze operatie zijn geboekt. Om de "af
weermechanismen" bij de hoofdrol
spelers in het decentralisatieproces te 
doorbreken, is zeer veel macht en vin
dingrijkheid nodig. Helaas komt dit ge
schrift niet veel verder dan het zicht
baar willen maken van de kosten, die 
nu met de specifieke uitkeringen ge
paard gaan en het samenstellen van een 
"positieve lijst", die een opsomming 
zou moeten bevatten van de uitkeringen 
die niet zullen worden overgeheveld 
(dat wordt in de gedachtengang van de 
schrijvers dus een héél kort lijstje). 
Een echte beschouwing over de te vol
gen strategie had in dit overigens zeer 
grondige boekje zeker thuisgehoord. 

Misschien ligt die strategie impliciet 
besloten in de keuze voor de omvang 
van de saneringsoperatie. Het voordeel 
van grotere gemeentelijke beleidsvrij
heid, gepaard gaande met een vermin
dering van bureaucratische inefficiën
ties, is bij een zo grootschalige aanpak 
immers evident. Daar staat echter te
genover, dat de tegendruk van politici, 
ambtenaren en belangenorganisaties 
enorm zal zijn. Misschien moet, om 
werkelijke resultaten te boeken, voor 
een dergelijke operatie hetzelfde gel
den als wel voor de reoganisatie van de 
rijksdienst is betoogd: de wezenlijke 
informatie is bekend, de (sectorale) te
genstand is groot en taai, de verkoke
ring is in het Nederlandse bestuur een 
bijna onoverwinnelijk fenomeen geble
ken, regel het dan maar tussen de "ge
neralisten", dus tijdens een kabinetsfor
matie. 

Andere, wat meer strategisch getinte 
mogelijkheden staan bij voorbeeld ge
noemd in het ontwerp-verkiezingspro
gramma van de Partij van de Arbeid3. 
Daarin wordt gesproken van een sta
tuut "waarin over brede terreinen con
venanten tussen het Rijk en de vier 
grootste gemeenten worden gesloten, 
die een voortrekkersfunctie kunnen 
vervullen in de noodzakelijke decen
tralisatie van rijksniveau naar alle ge
meenten". Verder houdt de PvdA het 
"tussenstapje" open van een omzetting 
van specifieke uitkeringen in "brede 
doeluitkeringen" op basis van budget
financiering. Daarbij blijft, overeen
komstig het nu bekende stadsvernieu
wingsfonds, de bepaling van de beste
dingsrichting bij de centrale overheid, 
maar wordt binnen dat globale kader 
de beslissingsbevoegdheid gelegd bij 
de gemeenten4. In theorie is deze uit
werking van het decentralisatiestreven 
minder aantrekkelijk dan de voorstel
len die in "Gemeenten tussen Rijk en 
Markt" worden gedaan. Maar dat de 
PvdA, met een sterk centralistische 

traditie, ook de specifieke uitkeringen 
heeft afgezworen, is zeer opmerkelijk. 
En uit strategische overwegingen zou
den deze wat gematigde varianten wel 
eens de voorkeur kunnen verdienen bo
ven de wat meer consequente gedach
tengang die vanuit de Teldersstichting 
naar voren komt. 

Algemene middelen. 
Hoewel in "Gemeenten tussen Rijk 

en Markt" de sanering van de specifie
ke uitkeringen veruit de meeste aan
dacht krijgt, wordt ook nog ingegaan 
op de hoogte van de algemene uitke
ring uit het Gemeentefonds en op de 
omvang van het gemeentelijke be
lastinggebied. Evenredigheid als uit
gangspunt voor de bezuinigingen bij 
het Rijk en gemeenten wordt in princi
pe afgewezen. Het evenredigheidsbe
ginsel is, zeggen de schrijvers, teveel 
het domein van de rekenmeesters ge
worden, terwijl het uitgangspunt van 
de decentralisatie er logischerwijs toe 
moet leiden dat de gemeenten minder 
dan evenredig bezuinigen ten opzichte 
van het Rijk. Dus zou er ook minder 
dan evenredig gekort moeten worden 
op het Gemeentefonds. Op zichzelf is 
dat juist, althans consequent. Maar de 
kwantificering van het in het regeerak
koord vastgelegde evenredigheidsbe
ginsel was wel noodzakelijk, toen het 
kabinet bleef volhouden dat het over
eenkomstig het regeerakkoord handel
de, terwijl de gemeenten méér dan 
evenredig moesten bezuinigen - niet in 
het minst door de veel verguisde "pro
fijtkortingen". 

Consequent is ook het standpunt, dat 
wordt ingenomen ten aanzien van de 
verruiming van het gemeentelijke be
lastinggebied. De door de Commissie
Christiaanse voorgestelde verdubbe
ling van de onroerend-goedbelastin
gen, onder gelijktijdige korting van de 
algemene uitkering uit het Gemeente
fonds, wordt onder de huidige omstan
digheden afgewezen. Weliswaar wordt 
het principe van de verruiming onder
schreven - bij de nadruk die op de 
allocatie-overwegingen ligt, is dat ook 
logisch - maar eerst wordt een "revita
lisering" van het Gemeentefonds be
pleit. En even consequent wordt gepleit 
voor een opheffing van de wettelijk 
vastgestelde maxima voor de onroe
rend-goedbelastingen. Vooral, omdat 
een dergelijke limiteringin strijd is met 
de gemeentelijke autonomie. 

Markt. 
Hoe de financiële verhouding tussen 

het Rijk en de gemeenten moet zijn. 
komt in dit boekje goed, soms prikke
lend, naar voren. Veel schimmiger 
blijft, helaas, hoe de gemeenten zich 
ten opzichte van de markt zouden moe-

ten gedragen. Onder de titel "Meer 
marktgerichte gemeenten", wordt dat 
thema in enkele bladzijden afgedaan. 
Veel verder dan een algemene definië
ring van begrippen als privatisering en 
profijtbeginsel komen de schrijvers 
niet. Ter verdediging kan worden aan
gevoerd, dat dit onderwerp zich ook 
veel moeilijker in algemene, theoreti
sche zin laat behandelen. Men kan zich 
nog voorstellen, dat een verhandeling 
over de werking van het budgetmecha
nisme in dit kader past. Maar als in dit 
hoofdstuk ook nog een systeem voor 
prioriteitstelling bij overheidsbezuini
gingen wordt behandeld, rijst de vraag 
of over het thema "gemeenten en 
markt" wel voldoende is nagedacht. 

Het is een betrekkelijke tekortko
ming in een geschrift, dat veel waarde
volle beschouwingen over de (financië
le) verhouding tussen Rijk en gemeen
ten bevat. Men hoeft geen doorgewin
terd liberaal te zijn, om de algemene 
gedachtengang te kunnen onderschrij
ven. Daarvoor is in de eerste plaats 
vertrouwen in de werking van de lokale 
democratie nodig. De vraag blijft, of 
de voorstellen in "Gemeenten tussen 
Rijk en Markt" op afzienbare termijn 
realiseerbaar zullen zijn. Ook minister 
Brinkman ondervond bij de decentrali
satie van de opvangvoorzieningen im
mers, dat de noodzaak tot decentralisa
tie maar bewezen moest worden, niet 
het nut van de centralisatie. Daarom 
zullen veel ideeën uit dit boekje bij 
wijze van eerste reflex uitnodigen tot 
nader onderzoek, het op een rijtje zet
ten van voor- en nadelen en het vragen 
om garanties voor een zoveel mogelijk 
gel ijkgeschakeld voorzieningenniveau 
in alle gemeenten. Want dat is een an
der kenmerk van het decentralisatie
proces: de strijd om de macht gaat 
vaak schuil achter gepolijste formule
ringen. 

Noten. 
I. Gemeenten tussen Rijk en Markt, Ge
schrift no. 55 van de Prof. Mr. B. M. Tel
dersstichting, geschreven door Drs. L. van 
Leeuwen, J.A. Van Graafeiland RA, Dr. K. 
Groenveld, Drs. B.R.A. Gijzel, Dr. L. 
Koopmans, Dr. C.G.M. Sterks, Drs. G.J.S. 
Uhl en Ir. A.B.I.M. Vos de Wael, 's
Gravenhage 1985. 
2. Zie in dit verband bijvoorbeeld: Heiligt 
het doel alle (specifieke) middelen?, een pu
blicatie van de Raad voor de Gemeentefi
nanciën, 's-Gravenhage 1981. 
3. De toekomst is voor iedereen, concept
verkiezingsprogramma van de Partij van de 
Arbeid, Amsterdam 1985. 
4. Het is uiteraard niet de bedoeling een 
ontwerp-verkiezingsprogramma te vergelij
ken met een geschrift als "Gemeenten tus
sen Rijk en Markt", dat geacht mag worden 
een visie op langere termijn te bevatten. Dat 
er opmerkelijke overeenkomsten zijn, zij 
slechts terzijde vermeld. Het gaat vooral om 
het noemen van enkele strategische overwe
gingen. 
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Het dreigende drama van de Wet 
Gelijke Behandeling (vervolg) 

Mr. W.J. Geertsema 

In het maartnummer van dit jaar 
schreef ik in Liberaal Reveil over "Het 
dreigende drama van de Wet Gelijke 
Behandeling". De slotzin daarvan luid
de: "Het liefst zou ik natuurlijk zien 
dat ik binnen niet al te lange tijd een 
"happy ending" van dit "dreigende 
drama" zou kunnen berichten". 

Het heeft tot dusver niet zo mogen 
zijn. Integendeel! 

In mijn bovengenoemd artikel sprak 
ik als mijn verwachting uit dat, indien 
de christen-democratische bewindsper
sonen in het Kabinet-Lubbers de uit
spraak van de Partijraad van het CDA, 
de zgn. Homofilie-resolutie van 15 de
cember 1984, tot richtsnoer zouden ne
men, het Kabinet niet in staat zou blij
ken te zijn een wetsontwerp ter zake 
aan de Tweede Kamer aan te bieden. 

Helaas heb ik gelijk gekregen. Op 
25 september j.l. deelde minister
president Lubbers de Tweede Kamer 
met veel omhaal van woorden mede, 
dat het Kabinet er niet in was geslaagd 
het in het Regeerakkoord oveeengeko
men nieuwe ontwerp van wet tot stand 
te brengen. 

Maar er zijn meer ontwikkelingen. 
Op 22 juli jl. publiceerde de Tweede 
Kamer-fractie van de VVD haar 
"Standpunt in Hoofdlijnen over een tot 
stand te komen Wet Gelijke Behande
ling". Een notitie waarmeeik-kort ge
zegd - niet erg gelukkig ben. Daarin 
wordt nl. aangekondigd dat, als het Ka
binet niet met een ontwerp zou komen 
- die situatie is er dus nu - de VVD
fractie een initiatief- wetsvoorstel zal 
indienen vóór het einde van het jaar. 
Hoezeer ik de gedachte van een initiatief 
op dit terrein ook toejuich, ik betreur het 
dat de VVD niet reeds in dit stadium 
PvdA en D66 bij dit initiatief betrekt. 

Pas als de eerste proeve gereed is 
zullen deze partijen - en trouwens ook 
(pro forma) het CDA - erbij worden 
betrokken en zal hun een mede
ondertekening worden aangeboden. 

Er bestaat overigens een duidelijk 
meningsverschil tussen de PvdA en de 
VVD over de reikwijdte van de toe
komstige wet. De VVD baseert zich op 
het brede model, d.w.z. alle vormen 
van discriminatie die onder art. 1 van 
de Grondwet vallen zullen geregeld 
moeten worden in de nieuwe wet. Dus 
niet alleen, zoals in het voorontwerp, 
het geslacht, de homofilie en de bur
gerlijke staat, maar ook geloofs- en le
vensovertuiging, ras, etnische afkomst, 
nationaliteit, politieke keuze en wel
licht ook nog leeftijd. 

De PvdA vreest dat deze brede opzet 
tot verdere vertraging zal leiden. Toch 
heeft zij in beginsel steun toegezegd. 
Een eigen PvdA- of D'66-initiatief op 
dit terrein valt m.i. dan ook niet meer 
te vrezen. 

Dat het de VVD ernst is om haast te 
maken met haar initiatief, bewijst wel 
het feit dat 3 fractieleden, te weten me
vrouw Rempt en de heren Franssen en 
Korthals, volledig zijn vrijgesteld voor 
dit werk. Zij behoeven zelfs de fractie
vergaderingen niet bij te wonen. Van 
harte hoop ik dat deze arbeid zal wor
den beloond met een ontwerp dat te zij
ner tijd - maar het zal niet meer voor 
de verkiezingen zijn - de steun van de 
meerderheid van het parlement (ook 
van de Eerste Kamer, men denke aan 
de Abortus-wet) zal weten te verwer
ven. Dat zal - wij moeten ons dat goed 
realiseren - geen eenvoudige "klus" 
worden. De genoemde fractieleden 
vinden nl. niet alleen art. 23, lid 6 van 
de Grondwet op hun weg (de vrijheid 
van het bijzonder onderwijs), maar zij 
dienen ook een goede afgrenzing tot 
stand te brengen met de particuliere le
venssfeer, geen onnodige inbreuk te 
maken op de vrijheid van vereniging en 
vergadering, de vrijheid van menings
uiting en, tenslotte, ook de privacy zo
veel mogelijk in acht te nemen. En te
vens zullen zij rekening moeten hou
den met de liberale wil tot deregulering 
en de liberale opvattingen over de be
perkte rol van de Overheid. 
Ga er maar aan staan! ik wens hun veel 
sterkte toe. 

Er zijn voorts nog een aantal ontwik
kelingen geweest die ik U niet wil ont
houden. Minister Korthals Altes is me-

vrouw Kappeyne van de Coppello op
gevolgd als coördinerend bewindsper
soon voor homo-vraagstukken. Ook 
hem sterkte gewenst! 

Een verheugende gebeurtenis was 
het verschijnen in augustus 1985 van 
een notitie van de JOVD over de Wet 
Gelijke Behandeling. In dit opzicht 
blijken VVD en JOVD op dezelfde lijn 
te zitten. Minder verheugend - maar 
vermoedelijk een doodgeboren kindje
is het plan om onder de naam Burger
belang Nederland een anti-homopartij 
op te richten die aan de verkiezingen 
moet gaan meedoen. Een nieuw soort 
Centrum-partij. 

Tenslotte wil ik nog een passage wij
den aan "de Wet Gelijke Behandeling 
en de politiek". Allereerst de oproep 
van Hans Wiegel om de Wet Gelijke 
Behandeling (en trouwens ook de eu
thanasie) buiten de komende verkie
zingsstrijd te houden, omdat het zulke 
gevoelige onderwerpen betreft. Ik sta 
daar huiverig tegenover, omdat ik ver
wacht dat de burgerij er geen begrip 
voor zal kunnen opbrengen, dat de 
VVD een punt dat zij in de Verkiezing
scampagne niet ter sprake heeft ge
bracht als ononderhandelbaar punt bij 
de Kabinetsformatie inbrengt. En dit 
laatste zal mijns inziens zeer bepaald 
het geval moeten zijn, hoe onaange
naam dat ook zal zijn voor het CDA. 

Hoe gevoelig maar ook hoe verdeeld 
deze zaak in het CDA ligt, moge blij
ken uit het volgende. Na de brief van 
de heer Lubbers aan de Tweede Ka
mer, die ik zoëven noemde, verklaarde 
hij dat deze zaak nu een "vrije 
kwestie" was. Tegen die uitlating werd 
onmiddellijk protest aangetekend door 
het CDA-Tweede Kamerlid Krajen
brink en Minister Deetman deed er nog 
een scheutje bovenop door er bij voor
baat schande van te spreken als de 
VVD met behulp van de oppositie
partijen een wetsontwerp tot stand zou 
brengen. Zijns inziens wordt daardoor 
de coalitie geweld aangedaan! Een on
zinnige gedachte, nu juist dankzij de 
houding van het CDA het regeerak
koord op dit punt niet kan worden uit
gevoerd. Een onzinnige gedachte, die 
helaas echter tijdens de Algemene Be
schouwingen in de Eerste Kamer door 
CDA-fractievoorzitter Christiaanse 
werd gesteund. Z.i. kan datgene wat in 
een komend regeerakkoord moet staan 
niet tot een vrije kwestie worden ver-



klaard. "Als bij het voorbereiden van 
een regeerakkoord geen afspraken over 
essentiële zaken gemaakt kunnen wor
den, dan zal men zich eventueel tot een 
andere partner moeten wenden. Zo 
eenvoudig lijkt mij dat", aldus de heer 
Christiaanse. 

Een partnerschap van CDA en PvdA 

zal in dit geval natuurlijk niet de oplos
sing bieden. Een coalitie van PvdA en 
VVD wel, maar daaraan kleven weer 
andere bezwaren, zoals bijvoorbeeld 
Kruisvluchtwapens. 

Maar als het goed loopt dan ligt ten 
tijde van de komende Kabinetsformatie 
al een initiatief-wetsvoorstel bij het Par-

Financiële Referenda: 

lement. Ook Premier Lubbers liet tij
dens het debat merken dat hij terugge
komen was van zijn "vrije-kwestie'è 
gedachte. Onze VVD-fractievoorzitter 
Zoutendijk heeft zeer terecht beide he
ren behoorlijk tegengas gegeven. 

Tot zover de stand van zaken. Ik zal 
u verder op de hoogte houden. 

Een middel tot beheersing der 
overheidsuitgaven? 

Drs. L. van Leeuwen 

Nederland kent het representatieve 
besluitvormingssysteem, dat wil zeg
gen dat de burgers afgevaardigden kie
zen die namens hen politieke besluiten 
nemen. De besluitvormingskasten in 
een dergelijk systeem blijken aanzien
Iijk lager dan in een directe democra
tie, waarin in beginsel alle onderwer
pen ter goedkeuring aan alle stemge
rechtigde burgers moeten worden voor
gelegd. Daar tegenover staat dat het re
presentatieve systeem doorgaans wel 
hogere externe kosten heeft, omdat de 
burgers beslissingen die door de verte
genwoordigende lichamen worden ge
nomen - of zij het er mee eens zijn of 
niet - moeten aanvaarden. 

Sinds de vorming van de moderne 
staat in het midden van de vorige eeuw, 
heeft zich een aantal structurele ont
wikkelingen voorgedaan, waardoor het 
collectieve besluitvormingssysteem 
drastische wijzigingen heeft onder
gaan. De overheid heeft aan invloed 
sterk gewonnen, zodat de collectieve 
sector thans 65 procent van het natio
nale inkomen besteedt. De externe kos
ten die op de burgers drukken, hebben 
daardoor een zeer grote omvang gekre
gen. Een tweede ontwikkeling is die 
van de democratisering van onze sa-

menleving. In vergelijking met de in de 
Grondwet van 1848 vastgelegde rech
ten van de burger is het democratische 
gehalte van onze nieuwe samenleving 
sterk verbeterd. Was vroeger de opvat
ting dat volksvertegenwoordigers wijze 
mensen waren die afstand wisten te be
waren en het algemeen belang dienden 
door zich zo min mogelijk met belan
gengroepen in te laten, thans komen 
politici voort uit deze belangenorgani
saties zelf en schromen niet deelbelan
gen - van beleidssectoren, organisaties 
en regio's - met verve in het parlement 
te bepleiten. De externe kosten druk
ken daardoor zwaar op de burger. 

Deze druk zou zo zwaar kunnen 
worden, dat de voordelen van het re
presentatieve systeem ten opzichte van 
de directe democratie in termen van 
besluitvormingskasten minder belang
rijk worden. De burger moet ervan uit
gaan dat de nadelige effekten, die aan 
het representatieve systeem op het vlak 
van de externe kosten kleven, door de 
afgevaardigden beperkt worden. Een 
van deze effekten is het gebrek aan fis
cale discipline, (Kenyon & Benker, 
1984) waaronder niet alleen het onver
mogen om de begroting in evenwicht te 
houden wordt verstaan, maar ook het 
niet kunnen beperken van de groei van 
de overheidsuitgaven tot het groeitem
po van de markteconomie. Buchanan 
wenst dit gebrek aan discipline via her
ziening van de constitutie te beteuge
len. In navolging val1 Buchanan hebben 
de Zwitsers Pommerehne en Schneider 
(1978, p. 381) aandacht besteed aan het 
verschijnsel van de fiscale illusie. Dit 
verschijnsel kan, als gevolg van strate
gisch gedrag van het bestuur, bij de 
burgers een positievere indruk wekken 
over de zwaarte van de op hen uitgeoe
fende belasting- en premiedruk en de 
daar tegenover staande baten van de 
overheidsuitgaven, dan met de werke
lijkheid overeenkomt. Zowel het ge
brek aan fiscale discipline als de fis-

cale illusie leiden tot het uitdijen van 
de collectieve sector tot onverantwoor
de omvang. Het eigenbelang van groe
pen beleidsmakers maakt de beheer
sing der overheidsuitgaven moeilijk. 
Aan dit euvel kleven constitutionele 
bezwaren, waaraan met name Bucha
nan uitvoerig aandacht heeft besteed 
(De Beus, 1981), De Studiegroep Be
grotingsruimte wijt het euvel aan het 
ontstaan van een besluitvormingscul
tuur, die gericht is op het doen van al
leen maar meer uitgaven en de weg te
rug niet weet te vinden. 

In dit artikel wordt stilgestaan bij de 
mogelijkheden en de veronderstelde ef
fectiviteit van een fiscaal referendum 
als institutionele hervorming in de 
USA, waar aan het bestaande represen
tatieve stelsel elementen van directe de
mocratie, met name het financiële refe
rendum, zijn toegevoegd. Diverse vari
anten komen daarbij aan de orde. 

Bestuurlijke verschillen 
Eerst zal aandacht worden besteed 

aan enkele bestuurlijke verschillen tus
sen de USA en Nederland. De bestuur
lijke organisatie in de USA wijkt sterk 
af van die in ons land. Ligt het bestuur
lijke zwaartepunt in Nederland bij de 
centrale overheid, in de USA ligt dat 
bij de "State". Er wordt een voortdu
rende strijd geleverd tussen de staten 
en de steeds verder expanderende Fe
deral Government. Het federale budget 
neemt nog steeds in omvang toe, ter
wijl de lagere overheden mede als ge
volg van de recessie moeten inkrim
pen. De Amerikaanse Grondwet ruimt 
voor de gemeenten, anders dan in ons 
land, geen afzonderlijke plaats in. Ge
meenten worden daar gezien als "kin
deren" van de staat. Er bestaat derhal
ve geen algemene gemeentewetgeving. 

De positie van de gemeenten ver
schilt van staat tot staat. In een aantal 
staten is de zogenoemde Dillon's Rule 
van toepassing. Deze houdt in, dat een 
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gemeente om de haar opgedragen taken 
uit te voeren elke actie kan onderne
men die "necessary or proper" is. Bij 
geschillen over deze bevoegdheden met 
de staat zal het belang van de staat pre
valeren. De staat regelt de formele za
ken van de gemeenten binnen zijn terri
toir. Doch dit behoeft niet voor alle ge
meenten op gelijke wijze te geschie
den. Voor sommige- meestal de grote
re - gemeenten geldt een eigen statuut 
op basis van een "lex specialis". 

Het provinciaal bestuur in Neder
land is niet vergelijkbaar met dat van 
de staat in de USA. Weliswaar houdt 
het Nederlandse college van Gedepu
teerde Staten toezicht op de gemeente
financiën, maar het kan de gemeenten 
op dit gebied niet de les voorschrijven. 
De staat in de USA bepaalt welke be
lastingen door de gemeenten mogen 
worden geheven en vaak ook nog het 
tarief. De "property-tax" is echter va
nouds een gemeentelijke belasting, 
waarvan de gemeenten zelf het tarief 
mochten bepalen. Sinds de belastingre
volutie van de jaren zeventig is hierin 
verandering gekomen en heeft een be
langrijk aantal staten een referendum 
nodig om extra belastingen te mogen 
heffen. Als gevolg van de inflatie in het 
midden van de jaren zeventig stegen de 
grondprijzen bijzonder en daarmede de 
daarop gebaseerde vermogensbe
lasting, i.c. de "property-tax". Dit 
heeft geleid tot de zg. Californische be
lastingrevolutie. De belastingrevolutie 
hield in, dat de verhoging van bestaan
de en de invoering van nieuwe belastin
gen is toegestaan, als voor plaatselijke 
belastingen de kiezers en voor staatsbe
lastingen de volksvertegenwoordigers 
met een twee-derde meerderheid in
stemmen. Het vereiste van zo'n "super
majority" is in Nederland slechts aan 
de orde bij een Grondwetswijziging. 

De aard van het financiële referen
dum in de USA 

Het referendum staat de kiezers, al
dus Adrian (1972) toe, "de door de wet
gever voorgestelde veranderingen in 
'the constitution, charter, laws or ordi
nances' via verkiezingen te aanvaarden 
of te verwerpen". Het verschil met het 
volksinitiatief bestaat hierin, dat bij het 
referendum de tussenkomst van de wet
gever een vereiste is. Ook het volksini
tiatiefbestaat in de USA. Er is een wet
telijk vastgesteld aantal kiezers noodza
kelijk om een verzoek tot het organise
ren daarvan in te dienen. De na de be
lastingrevolutie ingevoerde referenda 
hebben een verplicht karakter, hetgeen 
inhoudt, dat zij moeten worden uitge
schreven als het bestuur belastingop
brengsten raamt die boven de economi
sche groei van de bestrokken staat uit
gaat. Voor de uitgifte van lokale ob liga-

tieleningen is het houden van referenda 
niet steeds verplicht (zie hierna). 

Met betrekking tot de rechtskracht 
kan worden vermeld, dat de financiële 
referenda een bindend karakter heb
ben. Dat wil zeggen, dat het politieke 
bestuur de uitspraak van de kiezers 
dient te volgen. Er zijn ook referenda 
met een raadgevend karakter. Hiermee 
worden de gevoelens van het electoraat 
gepeild, zonder dat het bestuur erdoor 
wordt gebonden. 

De voorstelling die in Nederland be
staat over de vormgeving van de refe
renda in de USA is doorgaans nogal 
simpel. De Amerikaanse kiezer zou 
slechts een sterk vereenvoudigde vraag 
toegezonden krijgen, om daar "ja of 
neen" op te antwoorden. Niets is min
der waar. Uiteraard dient er met ja of 
nee te worden geantwoord, doch voor 
het zover is, komt er qua voorbereiding 
heel wat kijken. De vraagstelling wordt 
geformuleerd door de secretaris van de 
staat, de gemeentesecretaris of een 
commissie van juristen. In het alge
meen dus door onafhankelijke, te goe
der naam bekendstaande personen. De 
kiezers krijgen daarna, zoals bij voor
beeld in Californië, een "sample bal
lot" toegezonden. Dit is een boekje 
met de beschrijving van de te houden 
referenda. Men treft daarin allereerst 
een analyse van het onderwerp aan. 
Vervolgens het besluit waarover in de 
wetegevende vergadering reeds is ge
stemd. Dan de tekst van de vraagstel
ling van het referendum. Hierna wordt 
de argumentatie-pro gegeven met een 
commentaar van de tegenstanders, als
mede de argumentatie-contra met een 
commentaar van de voorstanders van 
het referendum. Soms kan bij een refe
rendum worden volstaan met een ad
vertentie in de lokale pers. 

Bij referenda over gemeentelijke le
ningen wordt ook gebruik gemaakt van 
het "sample-ballot" of van een emis
sie prospectus. In dit prospectus, dat 
ook kan dienen bij de introduktie van 
de lening ter beurze, worden de rele
vante gegevens over de betrokken ge
meente of county gepubliceerd. De re
ferenda worden zoveel mogelijk tege
lijk gehouden met de algemene verkie
zingen voor de vertegenwoordigende li
chamen, de gouverneur en/of de presi
dent. Dit is echter niet noodzakelijk. 
Via de stemmachines kan de kiezer op 
de verkiezingsdag op die manier soms 
15 tot 20 maal zijn of haar stem uit
brengen, voor diverse onderwerpen af
zonderlijk. 

De aandacht van de pers voor de re
ferenda is, afhankelijk van het onder
werp, doorgaans groot. De invloed van 
de lokale radio- en televisiestations op 
de uitslag is nihil, omdat de uitzendin
gen onder toezicht staan van de Pederal 

Communication Commission. Voor
en tegenstanders krijgen evenveel zend
tijd toebedeeld. Deze media mogen 
geen standpunt innemen, dit in tegen
stelling tot de schrijvende pers, die via 
de redactionele kolommen wèl stand
punten inneemt. Deze worden lang niet 
altijd door de kiezers gevolgd. Er be
staat in de USA geen bezorgdheid over 
onjuiste beïnvloeding van de kiezers 
door de pers. 

De Tels: "tax- & expenditure limita
tion'~referenda 

Referenda zijn al aan het eind van de 
19e eeuw ontstaan in de staten ten wes
ten van de Mississippi. Reden daarvoor 
was de vrees voor overheersing door 
het zogenoemde oostelijke establish
ment. Zij werd nog versterkt door de 
vrees bij de lagere groepen, de zg. 
"grass-roots", voor corruptie door hun 
eigen leiders. Men zag meer heil in een 
regering door velen · dan in een door 
een kleine groep. Referenda hebben 
daarna geruime tijd een bescheiden rol 
in het bestuur gespeeld. In de loop van 
de jaren zeventig is de inflatie de oor
zaak geworden van een sterke stijging 
van de grondprijzen. De "property
tax" is daardoor verdubbeld, verdrie
en soms verviervoudigd. De reactie 
daarop van de belastingbetalers is, zo
als vermeld, niet uitgebleven. De be
lastingrevolutie heeft ertoe geleid dat 
er beperkingen aan bestedingen, dan 
wel aan belastinginning, dan wel aan 
beide zijn opgelegd. New Yersey is in 
1976 met een bestedingsbeperking be
gonnen. Tennessee heeft een grondwet
telijke bestedingsbeperking in 1978 
aanvaard. Hierna is Californië met de 
aanvaarding van de zogenoemde "Pro
position 13" gevolgd. Met name deze 
laatste heeft veel opzien gebaard. Dit 
voorstel hield in: 
I) de beperking van de property-tax 

tot 1 procent van de marktwaarde 
van het onroerend-goed in 1975; 

2) de jaarlijke verhoging van deze be
lasting is bepaald op 2 procent, be
halve bij wijziging van dit eigen
dom en bij nieuwe gebouwen; 

3) verhoging van staatsbelastingen 
vereist een twee-derde meerder
heid in de wetgevende vergadering 
van de staat, en 

4) verhoging van gemeentelijke be
lastingen (niet zijnde de property
tax, maar bijv. de surtax of B.T.W.) 
vereist een twee-derde meerder
heid van het electoraat. 

Ten einde vluchtwegen af te sluiten, 
leeft het electoraat in 1979 met een 
bestedingsbeperking, gekoppeld aan 
groei van inwonertal en welvaart van de 
staat. 

Inmiddels zijn sommige staten bezig 
om de eisen waaraan een tel moet vol-



doen, te verscherpen. Dit dient ertoe 
eventuele belastingverhogingen te be
moeilijken. Al is het te vroeg om de 
tels te beoordelen, wèl kan worden ge
constateerd, dat het uitgavenpatroon 
van de gezamenlijke staten een duide
lijke wijziging heeft ondergaan. De 
voor de inflatie gecorrigeerde uitgaven 
over de periode 1974/'78 heeft een 
groei laten zien van gemiddeld 1,5 pro
cent per jaar, terwijl zij in de periode 
1978/'93 -0, I procent per jaar is ge
weest. Shannon e.a. gaan ervan uit, dat 
de tel een duidelijk schot voor de boeg 
van de beleidsmakers is geweest. 

De belastingbetalers zijn niet zozeer 
voor of tegen de voorzieningen zelf die 
de overheid aanbiedt, zij willen dat 
verspillingen bij de overheid worden 
bestreden (Gold, 1983). Stanfield 
(1983) zoekt de oorzaak van de zeer ho
ge en onbeheersbaar rijzende vermo
gensbelasting bij de ambtenaren die 
"inept or corrupt" zijn. De representa
tieve democratie, zoals die op fiscaal 
gebied tot het einde van de jaren zeven
tig heeft bestaan, heeft de uitdijende 
overheid niet in bedwang kunnen hou
den. Ook al is de sluitende begroting in 
alle Amerikaanse staten, met uitzonde
ring van Vermont, een vereiste, de 
groei van de collectieve sector is ge
woon doorgegaan. Het is niet te ver
wonderen dat het electoraat, dat zich in 
de USA bij de daar bestaande financië
le verhoudingen directer door het over
heidsoptreden in de portemonnaie aan
gesproken voelt dan hier, heeft gegre
pen naar de instrumenten van de direc
te democratie. 

Wat de een aan een systeem prachtig 
vindt, is volgens de ander slecht. Ha
zeu (1982) beschouwt het aan het re
presentatieve stelsel inherente ver
schijnsel van "stemmenruil" als een 
voordeel, terwijl Hayek (1979) "dit 
budgetopdrijvende gedrag van soeve
reine, want constitutioneel onbeperkte 
parlementen" barbaars noemt (De 
Beus, 1981, p. 253). Onder "stemmen
ruil" wordt verstaan, het proces waarin 
een minderheid in een vertegenwoordi
gend lichaan ten behoeve van de aan
vaarding van een voor haar "dierbaar" 
onderwerp stemmen tracht te verkrij
gen, door bij voor haar minder belang
rijke onderwerpen andere minderhe
den te ondersteunen. Het is duidelijk 
dat stemmenruil de overheidsbestedin
gen opdrijft. Stemmenruil wordt door 
financiële referenda tegengegaan. 

De introduktie van het belastingrefe
rendum als gevolg van het door Jarvis 
& Gann voorgestelde Proposition 13, 
wordt gezien als protest tegen de ver
dergaande politisering van de econo
mie. Een protest tegen "big govern
ment". Met name constitutionalisten 
als Buchanan zijn er voorstander van 

dat de Grondwet voorziet in procedu
res die overbesteding voorkomen. 
Geen enkele staat had vr 1976 een wet
telijke beperking op de groei van belas
tingen of bestedingen (een "tel"). 
Sindsdien zijn in 20 staten dit soort 
plafonds op initiatief van de kiezers, de 
wetgever of de grondwetgevende verga
dering (the Constitutional Convention) 
aanvaard. Zij zijn vastgelegd in de Sta
te Constitution, een wet of een veror
dening. 

Meestal komt de inhoud van een 
"tel" neer op een beperking van de 
groei van de belastingopbrengsten, dan 
wel de overheidsbestedingen tot het 
peil van de groei van de marktecono
mie van de betrokken staat. Een enkele 
staat heeft een vast percentage voor de 
stijging bepaald. De meeste staten ken
nen f een belasting- of een uitgavepla
fond. Californië heeft beide: sinds 1978 
via het Proposition 13 de belastingli
miet en sinds 1979 via Proposition 4 de 
bestedingslimieL 

Effectiviteit 
Over de effectiviteit van de "tels" 

wordt zeer verschillend gedacht. Gold 
(1983) is van mening, dat slechts de re
ferenda in Colorado en Hawaii effectief 
zijn geweest. Shannon (1984) daarente
gen is ervan overtuigd, dat ook de Cali
fornische "tel'"boodschap effectief is 
geweest, al was het alleen al om psy
chologische redenen. De beleidsma
kers in de oostelijke staten hebben, on
der dreiging van de olievlekwerking 
van de tels, autonoom besloten tot ma
tiging van hun budgettair gedrag. Al
leen al de dreiging met deze tels zou 
daarvoor voldoende zijn geweest. Dit 
laatste lijkt niet helemaal uit de lucht 
gegrepen. Immers, inmiddels hebben 
32 van de vereiste 34 staten geopteerd 
voor het bijeenroepen van een Federal 
Constitutional Convention, om de ver
plichting van een "balanced federal 
budget" in de US Constitution op te 
nemen. Kenyon & Benker (p.8/9) zijn 
van mening, dat er geen algemene uit
spraak gedaan kan worden over de ef
fectiviteit van de tels. Desondanks zijn 
er aanwijzingen, dat de tels in sommi
ge "tel-staten" de bestedingen gema
tigd hebben. De te1s hebben bovendien 
ontwikkelingen als die van privatise
ring en de toepassing van het profijtbe
ginsel in de hand gewerkt. Daarnaast is 
er de recessie, die door de verminde
ring van de inkomsten van de lagere 
overheden wellicht het effect van de 
tels overschaduwd kan hebben. Het 
was ten tijde van de in 1984 door mij 
ter plaatste gevoerde gesprekken nog te 
vroeg om hierover te oordelen 1. Het 
wachten is op de verbetering van de 
economie, om te kunnen nagaan of de 

recessie dan wel de tel oorzaak was van 
de neergang in de uitgaven van de lage
re overheden. 

Referenda over de uitgifte van 
"muni-bonds" 

Het houden van referenda is voor het 
uitgeven van gemeentelijke obligatiele
ningen, de "muni-bonds", niet overal 
noodzakelijk. Zoals eerder is gesteld, 
zijn de regelingen van plaats tot plaats 
en staat tot staat verschillend. Wel is 
van betekenis, het onderscheid in de 
soort van de uit te geven obligatielenin
gen. De zogenoemde general obligati
on honds zijn meestal aan een referen
dum onderworpen. Dit zijn namelijk 
leningen waarvoor de uitgeefster, i.c. 
de gemeente of county, de volledige 
verantwoordelijkheid draagt. Het doel 
ligt vaak op het terrein van openbare 
werken, inclusief de scholenbouw. De 
aflossing geschiedt met gemeentebe
lastingen of andere heffingen. Een an
dere soort van leningen is de revenue 
bond. Dit zijn leningen, waarbij de lo
kale overheid als intermediair fun
geert, bij voorbeeld ten behoeve van 
een industriële vestiging in de gemeen
te of streek. De aflossing valt niet on
der de verantwoordelijkheid van de 
overheid. Deze leningen zijn populair, 
omdat de overheid de inkomsten uit de
ze leningen niet belast. Dit is de voor
naamste reden waarom bedrijven deze 
leningen via de plaatselijke overheden 
trachten uit te geven. Deze leningen 
worden via makelaars op de "markt" 
in Wall Street gebracht. Dagelijks wor
den er in de in New York verschijnende 
"The Daily Bond Buyer" leningen -
soms 12 of meer per dag - per adver
tentie aangekondigd. Deze advertenties 
bevatten de voor de koper meest rele
vante gegevens. Er zijn in New York 
bureaus zoals Moody's en Standard & 
Poor's, die ten behoeve van de poten
tiële kopers de emissies waarderen. Zij 
maken risico-analyses over de emitte
rende overheden. Deze analyses blij
ken van essentieel belang voor de 
plaatsbaarheid van de leningen. Hoe 
staan gemeenten, counties, scholen, 
etc. er voor? Het is voor deze overhe
den van doorslaggevend groot belang 
hun huishouding in orde te hebben en 
een goede public relations te voeren. 
De eerder vermelde prospecti worden 
uitgebracht bij leningen boven$ 1 mln. 

De "Moody Municipal Bond Rating" 
geeft de waardering van de lening in 
lettercombinaties weer. Leningen met 
een "Aaa'"aanduiding zijn van de beste 
kwaliteit; die met een "C" kunnen 
worden beschouwd als "having extre
mely poor prospects of ever attaining 
any real investment standing" (Moody, 
1983, pp. 10/11). 
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De burger 
De burger komt, afhankelijk van de 

bestuurlijke regeling ter plaatse, twee
maal in beeld. Als kiezer en als koper. 
In sommmige plaatsen is het gemeente
bestuur bevoegd tot het uitschrijven 
van deze leningen. In andere komt het 
electoraat er aan te pas, hetgeen ook in 
de grotere steden het geval is. Zo is de 
ontwikkeling van het ondergrondse 
metro-systeem onderwerp van referen
daurn geweest. In Atlanta zijn twee re
ferenda nodig geweest om een voorstel 
tot aanleg van een metro-systeem door 
de kiezers aanvaard te krijgen. Het 
plan is in 1971 met kleine meerderheid 
aanvaard, omdat de MARTA - the Me
tropolitan Atlanta Rapid Transit Autho
rity - het oorspronkelijke plan op twee, 
voor het electoraat belangrijke punten 
heeft aangepast. Er is in het laatste 
voorstel voorzien in een reduktie van 
de prijs van het buskaartje, en de aflos
sing van de lening zou niet worden ge
financierd uit de lokale property-tax, 
maar via een stijging van de lokale 
B.T.W. (Schroeder & Sjoquist, pp. 28 
e.v.). Al eerder heeft het electoraat van 
Los Angeles een "special tax bond': 
uitgifte ten behoeve van een metro
systeem goedgekeurd. Een negatieve 
uitslag in een referendum over het zo
genoemde "five-lane':plan was hieraan 
voorafgegaan. Dit had geen genade ge
kregen, omdat de kiezer geen belas
tingverhoging overhad voor de finan
ciering van de "fifth lane" van Down
town naar L.A.-International Airport. 
Zij zouden daarvan immers zelf niet, 
of nauwelijks gebruikmaken. Om te 
voorkomen dat referenda worden af
gestemd, vinden er gecombineerde uit
giften plaats. Clark Archer & Reynolds 
(1976, pp. 21 e.v.) beschrijven hoe een 
pakket van 10 leningen voor het electo
raat aanvaardbaar wordt gemaakt. Zo 

komen via deze "package-deal" alle 
wijken van de betrokken stad en een 
groot aantal beleidssectoren aan hun 
trekken. Deze gang van zaken verschilt 
in zoverre van stemmenhandel in het 
representatieve systeem, dat de kiezers 
het laatste woord hebben over het pak
ket bestedingen. 

Strauss, Mikels & Hagman (1982, 
pp. 43 e.v.) zijn van oordeel, dat door 
de opkomst van de tels de uitgifte van 
"genera! obligation bonds" moeilijker 
en kostbaarder is geworden. Deze le
ningen moeten immers uit de eigen 
middelen worden afgelost. En wel bin
nen de grenzen van de toegestane 
property-tax-stijging van I procent. De 
"revenue bonds" die buiten de directe 
overheidssfeer liggen, kennen deze be
perkingen niet, maar dragen wel een 
hogere rente. De overheid wordt op die 
manier ook ontlast. 

Slot 
Resumerend: Uit het bovenstaande 

moge blijken, dat de invoering van re
ferenda nog niet heeft geleid tot duide
lijke en eenduidige conclusies met be
trekking tot de beheersbaarheid van de 
overheidsuitgaven. De fiscale discipli
ne moge er wellicht door zijn verbe
terd, maar de fiscale illusie is er nog 
niet door geëlimineerd. Wel is duide
lijk, dat de afstand tussen "beslissen, 
betalen en genieten" in de USA een 
concretere betekenis heeft gekregen na 
de invoering van het referendum. Die 
afstand is in de USA toch al aanzienlijk 
geringer dan in het centralistische Ne
derland. 

Noten: 
I. De auteur heeft in juli/augustus 1984 ge
sprekken in de USA gevoerd met: Bob Wal
ser van Merrill, Lynch, etc; John Shannon 
en Daphne Kenyon van de Advisory Com-

Macht 1n de Markt 

Drs. J.T. de Mare 

Liberalen hebben vertrouwen in het 
marktmechanisme. Deze stelling is zó 
vanzelfsprekend, zó voor de hand lig
gend, dat het niet de moeite waard lijkt 
om er nader op in te gaan. Toch is het 
erg belangrijk om te weten waarop dit 
vertrouwen is gebaseerd, omdat alleen 
zó de voorwaarden kunnen worden ge
formuleerd waaraan een marktecono
mie moet voldoen. Want (en dat wordt 
in de discussie nog wel eens over het 
hoofd gezien) de markteconomie is een 
middel, geen doel: een middel om tot 
een zo hoog mogelijke welvaart voor 
zo veel mogelijk mensen te komem, 
om deze welvaart zo rechtvaardig mo
gelijk te verdelen, om mensen zo veel 

miltee on Intergovernmental Relations; Gal
ver and Aaron van Brook:ings Institute; John 
Kelly van de Municipal Finance Officers 
Association; Prof. Mavis Reeves van de 
University of Maryland/ACIR. 
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mogelijk ontplooiingsmogelijkheden te 
geven, om op een zo verantwoord mo
gelijke manier met onze omgeving om 
te gaan. Een liberale economische orde 
moet dáártoe het middel zijn. 

Mijn stelling is, dat concurrentie een 
noodzakelijk element is in een markte
conomie om deze op een bevredigende 
manier te laten functioneren. Een te
veel aan marktmacht (de tegenpool van 
concurrentie) zorgt er voor dat het 
marktmechanisme niet meer die func
ties kan vervullen die men wil dat het 
vervult (zie boven). Marktmacht tast 
de doelmatigheid van de economie 
aan, doordat het inefficiëntie en ver-



minderd innovatievermogen veroor
zaakt. Daarnaast tast marktmacht de 
rechtvaardigheid aan van de gedecen
traliseerde besluitvorming van het 
marktmechanisme, omdat concurrentie 
noodzakelijk is voor een evenwichtige 
machtsverhouding tussen producent en 
consument. Zonder concurrentie is de 
consument in feite overgeleverd aan de 
producent, en men kan zich ten zeerste 
afvragen of het marktmechanisme in 
zo'n situatie wel zo'n eerlijk systeem is. 

Het functioneren van het prijsme
chanisme. 

Sedert Adam Smith zijn boek "The 
Wealth of Nations" (1776) schreef, is 
het marktmechanisme aanvaard als een 
economische orde die voldoet aan de 
liberale principes van rechtvaardigheid 
en doelmatigheid. Smith gaf aan dat, 
zolang de afweging van het individu 
maar in het verlengde ligt van die van 
het collectief, de (decentraal genomen) 
individuele keuzes als door een "invi
sible hand" de collectieve welvaart 
vergroot. Hiervoor is het dus niet no
dig (zoals vaak in socialistische kring 
wordt verondersteld) dat de individuele 
beslissingen gestoeld moeten zijn op 
informatie over alle relevante aspecten; 
het is voldoende dat die aspecten op de 
één of ander manier zijn verdiscon
teerd in de zaken waar het individu 
mee te maken heeft. Bij dit laatste spe
len de prijzen een cruciale rol. In een 
markteconomie moeten de prijsverhou
dingen de informatie bevatten die nodig 
is om tot een juiste keuze te komen. 
Prijzen moeten weergeven in hoeverre 
bij de produktie van goederen en 
diensten beslag wordt gelegd op pro
duktieve middelen, in hoeverre schaar
se grondstoffen worden verbruikt, in 
hoeverre het milieu wordt belast, etce
tera. 

Op basis van de stelling van Smith 
heeft zich een geheel eigen weten
schappelijke discipline ontwikkeld (de 
micro-economische wel vaartstheorie), 
die echter uiteindelijk strandde op het 
second-best theorema: als in één markt 
de prijzen niet de kosten weergeven, 
dan hoeft het niet wenselijk te zijn dat 
dit in een andere markt wèl na te stre
ven. Echter, het mag dan niet altijd 
wenselijk zijn, men kan toch veilig 
stellen dat het prijsmechanisme in het 
algemeen beter functioneert naarmate 
de kostenverhoudingen beter weerspie
geld worden in de prijsverhoudingen. 

En hier komt de concurrentie om de 
hoek kijken. Immers, het is de druk 
van de concurrentie die ondernemers 
ertoe noopt de prijzen zo laag mogelijk 
te houden om zo marktaandeel te win
nen c.q. te behouden. Slechts onder de 
druk van marktverlies zijn onderne-

mers er toe geneigd kostenverlagingen 
door te berekenen in de prijzen. Als 
bijvoorbeeld de olieprijzen dalen, dan 
staan de oliemaatschappijen echt niet te 
trappelen om deze kostenverlaging in 
de benzineprijzen door te berekenen; 
men weet immers ook wel dat de totale 
afzet nauwelijks stijgt bij lagere benzi
neprijzen. Men heeft slechts de angst 
dat, als men zijn prijzen niet verlaagt, 
de concurrent dat wèl doet en op die 
manier klanten wegzuigt. En zo komt 
men dan tot prijsverlagingen. 

Kortom: concurrentie zorgt voor lagere 
prijzen en daarmee voor een beter 
functioneren van het marktmecha
nisme (de allocatieve functie van het 
marktmechanisme verbetert). 

Efficiency. 
Concurrentie levert ook een belang

rijke prikkel tot vergroting van de effi
ciency. Het mechanisme hierachter is 
heel eenvoudig. Mensen (onderne
mers, managers) hebben een bepaalde 
druk nodig om impopulaire maatrege
len te nemen (zoals afslankingen en sa
neringen). De strijd om het voortbe
staan, die door de concurrentie wordt 
opgedrongen, geeft deze prikkel tot 
maximale efficiency. De afgelopen re
cessie heeft daar vele voorbeelden van 
laten zien, bijv. Volvo Nederland, 
VMF Stork, etcetera. Wij kunnen het 
ook zien bij de overheid: het ontberen 
van concurrentie heeft de noodzaak tot 
efficiency nooit erg groot doen zijn, 
totdat enkele jaren geleden de bezuini
gingen voor enige druk gingen zorgen. 
En volgens velen is de efficiency van 
het overheidsapparaat nog steeds ver 
beneden het haalbare. Wat betreft deze 
efficiency-verbeteringen kan men spre
ken van een zeker heilzaam effect van 
de aflopen economische crisis, zowel 
in het bedrijfsleven als bij de overheid. 

Innovatie. 
De druk die de concurrentie op een 

onderneming uitoefent om maximale 
prestaties te leveren, heeft niet alleen 
een statisch effect (efficiency
vergroting). Ook in een dynamische 
betekenis leidt concurrentie tot hogere 
prestaties: het geeft ondernemingen de 
zo noodzakelijke prikkel om innovaties 
door te voeren. De behoefte om de 
concurrentie een slag voor te zijn, is de 
belangrijkste drijfveer voor onderne
mingen om nieuwe paden in te slaan. 
Of, zoals de directeur van Fiat het zei: 
"De huidige harde concurrentie tussen 
de auto-industrieën is voor mij een 
enorme stimulans. Wij voelen ons alle
maal onder druk staan om nieuwe din
gen te produceren. Grote uitvindingen 
doe je in oorlogstijd." (NRC Handels
blad, 16-11-1983) 

Ook bij Philips heeft men al lang er
kend, dat men innovatie natuurlijk al
tijd wel serieus nam, maar dat in de 
"goede" tijden (toen de concurrentie 
niet al te hevig was) de vernieuwingen 
zich toch bijna allemaal in het verleng
de van het reeds bestaande bevonden. 
Er was méér druk nodig om de aan
dacht grootscheeps te richten op ècht 
nieuwe dingen. 

In de discussie over het verband tus
sen marktmacht en innovatie spelen 
echter nog meer aspecten een rol, die 
op het eerste gezicht de andere kant op 
werken. In de eerste plaats wordt er 
vaak op gewezen dat voor innovaties 
meestal een zekere ondernemingsom
vang nodig is. Hoewel het innovatief 
vermogen van het midden- en kleinbe
drijf de laatste tijd sterk in de be
langstelling staat, komt het grootste 
deel van de innovaties toch voor reke
ning van de grotere ondernemingen. 
Deze plegen ook het leeuwedeel van de 
activiteiten op het gebied van onder
zoek en ontwikkeling. Dit argument 
van de minimaal noodzakelijke onder
nemingsomvang geldt trouwens ook in 
het kader van de eerder genoemde in
vloed die de concurrentie op de effi
ciency heeft: efficiënte produktie ver
eist soms een vrij aanzienlijke omvang 
vanwege schaaleffecten. 

Deze twee zaken (concurrentie en 
grote ondernemingen) hoeven echter 
niet strijdig te zijn, zolang de markt 
maar voldoende groot is. In een grote 
markt is ruimte voor verscheidene gro
te ondernemingen, zonder dat één 
daarvan noodzakelijkerwijs domineert. 
Op dit aspekt komen wij later terug. 

Als andere negatieve invloed die 
concurrentie kan hebben op het innova
tieproces wordt vaak genoemd, dat on
dernemingen slechts bereid zijn te in
vesteren in innovaties als er een goede 
kans is dat deze zichzelf terugverdie
nen. Hiervoor is het echter noodzake
lijk dat er een zekere monopoliemacht 
bestaat; concurrentie zou de monopo
listische innovatiewinsten uithollen en 
daarmee innovatie minder aantrekke
lijk maken 

Innoveren is een riskante zaak en 
kan slechts rendabel worden gemaakt 
indien de extra winsten die zo'n innova
tie eventueel genereert, niet direct door 
imitatieconcurrentie wordt weggeëro
deerd. Het patentensysteem, van ouds
her hèt systeem om innovatoren van 
imitatie te vrijwaren, kan deze functie 
steeds minder goed waarnemen. Het 
alternatief voor de ondernemingen is 
om door middel van de innovatie een 
zodanige voorsprong op de concurren
ten te nemen, dat de imitatie- concur
rentie wordt voorkmen of in elk geval 
vertraagd. Dus: de innovatie moet de 
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onderneming een zodanige (partiële) 
monopoliesituatie bezorgen dat de in
vestering kan worden terugverdiend. 
Hoe beter dit een onderneming lukt, 
des te rendabeler zal de innovatie zijn 
en des te meer zal er geïnnoveerd wor
den. Concurrentie die deze innovatie
winsten zou aantasten, zou daardoor 
innovatie bemoeilijken. 

Deze redenering is op zichzelf ge
heel juist. Wij moeten echter wel be
denken, dat wij het hier over een be
paalde vorm van monopolie hebben, 
namelijk die wordt gecreëerd door een 
innovatie. Maar wij mogen inderdaad 
niet zo ver gaan, dat dit soort monopo
lies onmogelijk worden gemaakt, om
dat de vooruitgang daar geen goede 
dienst mee zou worden bewezen. 

Zeer rendabele innovaties worden 
vaak echter toch niet doorgevoerd als 
de noodzaak tot innoveren (die door 
concurrentie wordt veroorzaakt) ont
breekt. De geschiedenisboeken staan 
vol met verhalen over grote, monopol
sitische ondernemingen die niet, of on
voldoende, in staat bleken te vernieu
wen. De Japanse na- oorlogse econo
mische prestatie, grotendeels het ge
volg van het innovatievermogen van het 
Japanse bedrijfsleven, zou ondenkbaar 
zijn als deze ondernemingen elkaar 
niet op de binnenlandse markt fel be
concureerden en daarbij telkens tot 
nieuwe dingen kwamen. IBM, vaak ge
noemd als voorbeeld van een innovatie
monopolist, laat vindingen soms jaren
lang op de plank liggen om de winstge
vendheid van bestaande produkten niet 
in gevaar te brengen. Er was trouwens 
een kleine buitenstaander (Apple) voor 
nodig, om deze reus de mogelijkheden 
van de micro-computer te laten ontdek
ken. 

De empirie laat duidelijk zien dat de 
druk van de concurrentie vaak een 
noodzakelijke faktor is in het innovatie
proces. Het is echter ook niet zo dat 
méér concurrentie ook altijd méér in
novatie geeft, hoewel enige concurren
tie toch welhaast onontbeerlijk is. Een 
situatie van ''workable competition", 
waarbij een redelijk groot aantal on
dernemingen opereert op een voldoen
de grote markt, biedt de beste kansen 
om een vruchtbare innovatieconcurren
tie te doen ontstaan. Te veel (kleine) 
ondernemingen versplintert de onder
zoeksinspanningen teveel en vergroot 
het risico van al te spoedige imitatie 
(hetgeen innovatie onaantrekkelijk 
maakt); te weinig (grote) ondernemin
gen levert behoudzucht op en smoort 
de dynamiek. Dit geeft overigens wel 
aan dat men (ook) concurrentie niet 
dogmatisch moet benaderen: méér 
concurrentie is niet altijd beter, maar 
er moet wel voldoende zijn. 

Consument versus producent. 
In het systeem van ondernemingsge

wijze produktie, zoals wij dat in het 
Westen kennen, bestaan verscheidene 
tegenstellingen; groepen die verschil
lende belangen hebben en daardoor 
wel eens met elkaar botsen. De be
kendste tegenstelling in dit verband is 
die tussen werkgevers en werknemers. 
Deze twee groepen staan tegenover el
kaar op de arbeidsmarkt, en dit is een 
potentiële bron van spanning. Een te
genstelling die echter minstens zo be
langrijk is, is die tussen producenten 
en consumenten. Op de goederen
markten staan deze groepen tegenover 
elkaar met tegengestelde belangen: de 
consument wil een zo goed mogelijk 
produkt tegen een zo laag mogelijke 
prijs en zo veel mogelijk keus; de pro
ducent is daarentegen juist geïnteres
seerd in zo laag mogelijke kosten, in 
verband daarmee liefst ook een beperkt 
aantal varianten, en een zo hoog moge
lijke prijs. In het krachtenveld van de 
markt worden deze belangen op elkaar 
afgestemd, waarbij de krachtsverhou
ding de uitkomst bepaalt. 

Deze confrontatie tussen consumen
ten en producenten is in zoverre onge
lijk, dat de producent veelal veel groter 
is dan de consument. Een consument 
die slechts enkele eenheden per jaar 
verbruikt, staat tegenover een produ
cent die er vele duizenden per dag 
maakt. Men zou hieruit wellicht al snel 
de conclusie kunnen trekken dat deze 
confrontatie oneerlijk is, doch dat 
hoeft helemaal niet zo te zijn. De be
wegingsvrijheid van de producenten 
wordt immers beperkt indien er con
currenten zijn. Bij zijn handelen moet 
de producent dan telkens rekening hou
den met marktverlies en met de reak
ties van concurrenten. Zolang de con
sument de mogelijkheid heeft een ver
gelijkbaar produkt bij een ander te ko
pen, kan een prducent niet doen en la
ten wat hij wil. Een reële keuze stelt de 
consument in staat voldoende tegen
wicht te geven. De rivaliteit tussen 
concurrerende ondernemingen zorgt, 
kortom, voor bescherming van de con
sument. Indien deze rivaliteit echter 
verdwijnt, bij voorbeeld door kartel
vorming of door stilzwijgend onderling 
afgestemd gedrag, dan wordt de ver
houding onevenwichtig. De consument 
kan dan veelal niet anders dan de voor
waarden te accepteren waaronder de 
producent wil verkopen. In zulk een si
tuatie kan de uitkomst van het markt
proces moeilijk als rechtvaardig wor
den beschouwd. 

Concurrentie in de praktijk. 
Wij zullen in de praktijk niet zo vaak 

een werkelijk monopolie aantreffen, 
enkele openbare nutsbedrijven daarge-

laten. Het is echter niet zo dat wij van 
een concurrentiële situatie kunnen 
spreken zodra er meer dan één onder
neming op een markt is. Dit is be
gripsmatig ook onjuist: concurrentie is 
een proces, geen structuur. Het is het 
proces van rivaliteit, het is de strijd om 
de consumentenvoorkeur, die produ
centen ertoe moet brengen om zo effi
ciënt mogelijk te produceren, zo laag 
mogelijk te prijzen en zo innovatief 
mogelijk te ondernemen. 

Bepaalde marktstructuren bevorde
ren dit rivaliserende gedrag echter wel 
meer dan andere. In een situatie van 
een stabiele marktontwikkeling zullen 
producenten, indien het er slechts en
kelen zijn, snel beseffen dat hun belan
gen grotendeels parallel lopen met die 
van de concurrenten. Bovendien zal 
men, naarmate de omzet groter is, 
meer te verliezen hebben en daardoor 
huiveriger zijn voor "prijsbederf'. Wat 
dan resulteert is een schijn
concurrentie, die zich toespitst op al
lerlei bijzaken zoals uiterlijk en imago. 
Een voorbeeld is de sigarettenin
dustrie, die zeer actief is in de reclame, 
doch die prijsconcurrentie angstvallig 
vermijdt. Het is sterk de vraag of je als 
consument wel zo blij moet zijn met dit 
soort concurrentie. 

In hoeverre is er een tekort aan con
currentie? Dit is een vraag naar de em
pirie, die buitengewoon moeilijk te 
beantwoorden is. Enige indicatie is 
echter wel belangrijk ter legitimatie 
van het überhaupt aan de orde stellen 
van het onderwerp van dit artikel. 

De Amerikaan Scherer, een gezag
hebbend econoom op het gebied van de 
lndustrial Organization, heeft een 
schatting gemaakt van het welvaarts
verlies in de V.S. dat het gevolg is van 
onvoldoende concurrentie. Zijn schat
ting, die uiteraard slechts tot stand kon 
komen na diverse veronderstellingen 
en na het doorhakken van enkele on
ontwarbare methodologische knopen, 
is, dat de Amerikaanse samenleving 
enkele procenten (2 à 3) welvarender 
zou kunnen zijn indien er op bepaalde 
markten wat meer concurrentie zou 
zijn. Andere schattingen leveren in 
meerderheid iets hogere cijfers op. 
Hierbij moet worden benadrukt dat het 
hier slechts gaat om de statische wel
vaartsverliezen, d.w.z. de gevolgen van 
een gebrek aan concurrentie voor de 
efficiency en de allocatie. De dynami
sche aspecten (in hoeverre innovaties 
worden vertraagd door een gebrek aan 
concurrentie, en wat de maatschappe
lijke kosten hiervan zijn) zijn onmoge
lijk te berekenen. 

Dit welvaartsverlies van 2 à 3 pro
cent lijkt niet erg hoog. Wij moeten 
echter bedenken dat wij kunnen ver-



wachten dat in West-Europa, in het bij
zonder Nederland, dit percentage en
kele malen hoger zal zijn. Dit is in de 
eerste plaats vanwege de veel kleinere 
marktomvang in verscheidene in
dustrieën, iets waarop wij hieronder 
verder zullen ingaan. In de tweede 
plaats zijn Amerikaanse ondernemin
gen van nature veel meer op concur
rentie ingesteld, hetgeen te maken 
heeft met het feit dat concurrentie in de 
V.S. "a way of life" is. En in de derde 
plaats wordt er in de V.S. een veel ak
tiever mededingingsbeleid gevoerd, en 
heeft de overheid meer oog voor de in
vloed van haar handelen op de binnen
landse concurrentie. 

In Nederland is concurrentie in ver
scheidene sektoren grotendeels afwe
zig. Wij moeten hierbij niet alleen den
ken aan consumentenprodukten zoals 
sigaretten, bananen, suiker en brood, 
doch ook aan industriële produkten zo
als (specialistische) machines, zout, 
cement, en allerlei chemische speciali
teiten. Doch ook in de dienstensektor 
is soms een groot gebrek aan echte 
concurrentie: vliegtuig-charters, medi
sche diensten, post, etcetera. Het sti
muleren van de concurrentie is bepaald 
niet overbodig in Nederland. 

Marktomvang en concurrentie. 
Om de concurrentie een kans te ge

ven, is een voldoende marktomvang 
van cruciale betekenis. Produktie
technische, financiële en marketing
technische overwegingen pleiten in 
veel gevallen voor een vrij grote onder
nemingsomvang; bij een kleine mark
tomvang impliceert dit al snel een mo
nopolistische of nauw- oligopolistische 
marktstructuur. Daarom is de integra
tie van de Europese markt ook zo be
langrijk voor Nederland. De eigen 
thuismarkt is voor diverse sektoren te 
klein om een effectieve concurrentie 
mogelijk te maken bij de bestaande 
minimale optimale schaal van onderne
mingen; de Europese markt is echter 
wèl groot genoeg om efficiënte pro
duktie te kunnen combineren met een 
concurrentiële marktstructuur. Hiertoe 
is het noodzakelijk dat de nog bestaan
de barrières tussen de verschillende 
markten (in de vorm van transportpro
blemen, protectionistische bedrijfs
steun, discriminerende overheidsaan
kopen, sterk afwijkende kwaliteitsei
sen, etc) worden afgebroken, iets waar 
ook Philips-directeur Wisse Dekker 
reeds vaak voor heeft gepleit. 

Dat de eenwording van de Europese 
markt een stimulerende werking heeft 
op de concurrentie, wordt bewezen 
door de praktijk van de 28 jaar die zijn 
verstreken sedert de ondertekening van 
het Verdrag van Rome. De concurren
tie die ontstond door de intregratie van 

de Europese markten heeft vaak tot 
enorme produktiviteitsstijgingen ge
leid, vooral in sektoren en gebieden die 
voor die tijd technologisch niet hele
maal "up to date" waren. Nieuwe bui
tenlandse concurrentie zorgde vaak 
voor een snellere herstructurering en 
modernisering. Bovendien trokken de 
nieuwe mogelijkheden op de Europese 
markt een stroom van Amerikaanse in
vesteringen aan, die de concurrentie 
nog weer een extra impuls gaf. 

Bovenstaande voorbeelden geven 
ook aan, dat er een interactie bestaat 
tussen marktintegratie en concurrentie. 
De economische voordelen die mark
tintegratie met zich mee kan brengen, 
moeten door de concurrentie worden 
afgedwongen. Specialisatie en schaal
vergroting, de voordelen van integratie, 
blijven slechts hypothetische mogelijk
heden indien zij niet door rivaliteit tus
sen ondernemingen worden geforceerd. 
Om een voorbeeld te noemen: vr het 
ontstaan van de EEG produceerde Phi
lips koelkasten in Nederland, terwijl 
Italiaanse ondernemingen als lgnis en 
Zanussi (veel goedkoper) produceer
den in Italië. Door de Europese inte
gratie ontstond er concurrentie tussen 
de koelkastenfabrikanten, die Philips 
ongetwijfeld veel geld zou hebben ge
kost. Daarom kocht Philips Ignis op en 
concentreerde de produktie van koel
kasten in Italië. Dus: marktintegratie 
genereerde concurrentie, en dit zorgde 
weer voor de produktieverplaatsing die 
juist de voordelen van de marktintegra
tie met zich meebrengt. 

Indien de marktomvang niet erg 
groot is, dan is het van groot belang dat 
de (tarief)muren rond deze markt zo 
laag mogelijk zijn, opdat buitenlandse 
concurrenten de zo noodzakelijke me
dedinging kunnen leveren. De voor
beelden zijn legio van bedrijfstakken 
die, beschermd door tariefmuren, de 
internationale ontwikkelingen hebben 
gemist. 

Naarmate de eigen markt groter is, 
neemt de kracht van dit argument af. 
Hoewel er verder nog voldoende argu
menten zijn tegen protectionisme, kan 
men stellen dat men een grote markt 
soms kan afschermen tegen buitenland
se concurrentie, zonder dat dit de me
dedinging vergaand zal aantasten. Dit 
geldt natuurlijk niet voor protectie te
gen Japanse compact-disc spelers 
(waarvan er immers maar één Europe
se producent is), maar wel voor textiel
importen. Wij willen echter benadruk
ken dat er nog verscheidene andere, 
zwaarwegende, argumenten zijn tégen 
protectie. 

Beleid. 
Door middel van haar beleid kan de 

overheid de concurrentie op verschei-

dene manieren stimuleren, in de eerste 
plaats door een constructieve rol te 
spelen in de Europese Gemeenschap, 
zodat een verdergaande Europese inte
gratie kan worden bereikt. 

In de tweede plaats dient de overheid 
een slagvaardig mededingingsbeleid te 
voeren. In landen als West-Duitsland 
en de V.S. is de overheid erg aktief op 
dit gebied. In de Nederlandse situatie 
wordt er op twee niveaus mededin
gingsbeleid gevoerd: door de Europese 
overheid en door de Nederlandse. Het 
Europese mededingingsbeleid is één 
van de weinige beleidsterreinen waar 
"Brussel" niet afhankelijk is van de 
goedkeuring van de lidstaten, omdat de 
juridische grondslag reeds in het Ver
drag van Rome is vastgelegd (artikel 85 
en 86). Het is dan ook één van de 
meest succesvolle beleidsterreinen van 
de Europese Commissie. Voor zover 
dit beleid echter verdragswijzigingen 
met zich mee brengt (waarvoor dus de 
goedkeuring van alle lidstaten vereist 
is) stagneert het echter, zoals bij de po
gingen om een deugdelijke fusie
regeling op te stellen (een zaak die al 
sinds 1973 sleept). De Nederlandse re
gering zou kunnen aandringen op initi
atieven op dit gebied. 

Vanwege de beperkte jurisdictie van 
het Europese recht, is er slechts Euro
pees mededingingsbeleid mogelijk in 
die sektoren waar van grensover
schrijdend handelsverkeer sprake is. 
Voor de overige sektoren, o.a. het 
grootste gedeelte van de dienstensek
tor, is een aanvullend nationaal beleid 
noodzakelijk. Nederland is in deze 
echter zeer terughoudend, om het 
voorzichtig uit te drukken. Zaken die 
in bijna ieder land verboden zijn, zoals 
het vormen van een prijskartel, zijn in 
Nederland vrijelijk toegestaan of, erger 
nog, worden zelfs door de overheid 
geïnitieerd. En hoewel weinigen in Ne
derland op dit gebied zo ver zouden 
willen gaan als de V.S. (waar enorme 
anti-trust zaken een grote belasting leg
gen op de betrokken ondernemingen), 
is een iets grotere inspanning op dit ge
bied hard nodig. 

Het eerste wat op dit gebied moet 
gebeuren, is een verbod op die samen
werkingen tussen ondernemingen die 
de concurrentie aantasten. Het is toch 
ongehoord dat in Nederland apotheken 
zich openlijk kunnen verenigen, om 
door middel van gerichte acties (van 
door de overige apotheken gesteunde 
"vechtapotheken") ongewenste con
currentie uit de markt te drijven. Een 
effectieve wetgeving op dit gebied be
staat in bijna alle Westerse landen, en 
moet zo snel mogelijk ook in Neder
land tot stand komen. Artikel 85 van 
het Verdrag van Rome kan hierbij tot 
voorbeeld dienen. 
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Behalve het stimuleren van de Euro
pese integratie en het Europese mede
dingingsbeleid, en het voeren van een 
eigen mededingingsbeleid, kan de Ne
derlandse overheid op nog een vierde 
wijze de concurrentie stimuleren, en 
wel door zichzelf telkens af te vragen 
wat de invloed van haar beleid is op de 
mededinging, en beperkende effecten 
te vermijden. Vaak is het de overheid 
zelf die, bewust of onbewust, de con
currentie beperkt, soms rechtstreeks 
ten detrimente van de consument. Zo 
stichtte de overheid zelf prijskartels bij 
het instellen van minimumprijzen voor 
brood, melk en suiker. Ook bij het in
stellen van een maxirouprijs voor ben
zine fungeerde de overheid als kar
telstichter, mede vanwege het periodiek 
overleggen met de betrokken onderne
mingen over de hoogte van deze prijs. 
In de praktijk functioneerde deze maxi
mumprijs daardoor tegelijkertijd als 
minimumprijs voor de leveranciers. In
dien de overheid zich bemoeit met de 

herstructurering van een bepaalde in
dustrie, dan leidt dit vaak ook tot het 
terugdringen van de concurrentie en 
het vormen van een prijskartel, als de 
overheid met de betrokken partijen 
rond de tafel gaat zitten. Want één van 
de betrokken partijen, de consument, 
zit nooit aan tafel, en die draait meestal 
dan ook op voor de kosten van zulk een 
"begeleide herstucturering" (zoals bij -
alweer - de broodindustrie en bij de 
baksteenindustrie). Ook op allerlei an
dere manieren kan overheidshandelen 
een negatieve invloed hebben op de 
concurrentie, zoals door een stelsel van 
accijnzen dat prijsconcurrentie onaan
trekkelijk maakt (zoals de sigaretten
accijnzen). 

Ons marktmechanisme kan slechts 
functioneren indien het gepaard gaat 
met concurrentie. Inzicht hierin en de 
manier waarop overheidsbeleid deze 
concurrentie beïnvloedt, moet dan ook 
aanwezig zijn bij hen die dit beleid ont
werpen en gestalte geven. In een land 

waarin de socialisten vooral willen 
plannen (waarbij voor concurrentie 
uiteraard geen plaats is), de christen
democraten telkens met de betrokken 
partijen rond de tafel willen gaan zit
ten, en de liberalen het belang van de 
marktsektor nogal eens verwarren met 
het belang van de ondernemingen in 
die marktsektor, is dat hard nodig. 
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"Van Barok tot High-Touch"; Impressies 
van een studiedag over kunstbeleid. 

Hans van Duiken 

Otto Valkman 

Op 16 november vond in Theater 
Odeon in Amsterdam een symposium 
plaats over Liberalisme en kunstbe
leid, dat werd georganiseerd door de 
Boekmanstichting en de Teldersstich
ting. Sprekers waren achtereenvol
gens: prof.dr. J.A.A. van Doorn, 
hoogleraar Sociologie aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam, J. Kassies, 
voorzitter van de Boekmanstichting, 
H.J .A. Vonhoff, commissaris van de 
Koningin in Groningen en J. Meurs, 
gemeenteraadslid voor de VVD in 
Amsterdam, die op het laatste moment 
bereid was gevonden om de aangekon
digde Berend Boudewijn te vervangen. 
Drs. E. Nijpels, fraktievoorzitter van 
de VVD in de Tweede Kamer, sloot, 
de rij. Voorzitter was prof.dr. Ph. 
Idenburg, voorzitter van de Harmoni
satieraad Welzijnsbeleid. Wat hier 
volgt is een korte impressie door Hans 
van Duiken en Otto Valkman, mede
werkers van de Boekmanstichting. Een 
uitgebreid verslag van de dag volgt in 
de publikatie die de Teldersstichting en 
de Boekmanstichting voor het komen
de voorjaar in voorbereiding hebben. 

De commissaris van de Koningin in 
Groningen, Vonhoff, zei het zelf al 
aan het slot van zijn betoog; het was de 
eerste keer in de geschiedenis van de 
VVD dat een liberaal lijsttrekker een 
compleet referaat wijdde aan de libera-

Je uitgangspunten van een kunstbeleid. 
Hij had daar aan toe kunnen voegen 
dat de VVD op dat punt geen uitzonde
ring vormt. In de afgelopen jaren was 
hem eigenlijk alleen de politiek leider 
van de PvdA voorgegaan. Bij de uitrei
king van de PC-Hooftprijs had Remco 
Campert Den Uyl gevraagd "zo mo
gelijk iets zinnigs'' te zeggen over de 
relatie tussen socialisme en de kunst. 
Den Uyl voldeed aan het verzoek en 
een paar jaar later kunnen wij vaststel
len dat dat hem, ook in eigen kring, 
nauwelijks applaus heeft opgeleverd. 

Kunstbeleid is ook een uiterst moei
lijke materie en laat zich eigenlijk nau
welijks vergelijken met andere be
Jeidssektoren. Als men de groeiende 
stroom artikelen, studies en rapporten 
over het kunstbeleid overziet, is dat 
één van de steeds terugkerende conclu
sies. Kunst laat zich niet in een beleid 
vangen, hoort men dan zeggen. Een 
samenhangend beleid ontbreekt, kunst
beleid laat zich nauwelijks plannen en 
dat zou komen omdat het wezen van de 
kunst de onvoorspelbaarheid ervan is. 

V ast ritueel 
Tegen deze achtergrond kan men 

zich afvragen of studiebijeenkomsten 
over kunstbeleid zinvol zijn. Er vol
trekt zich bij dat soort bijeenkomsten 
vaak een vast ritueel; gerespekteerde
en meestal ook dezelfde - sprekers ver-



kondigen standpunten die veelal be
kend zijn en die iets worden aange
scherpt of afgezwakt al naar gelang de 
aktualiteit dit vraagt. Diskussies vanuit 
de zaal voegen zelden iets substantieels 
toe en dus eindigen studiebijeen
komsten over kunstbeleid in een 
spraakverwarring en met de afspraak, 
dat de diskussie zeker dient te worden 
voortgezet omdat het allemaal zo leer
zaam is geweest. 

Ondanks deze twijfels, verschenen 
er op 16 november toch zo'n honderd
vijftig mensen in de concertzaal van 
het Odeongebouw om te diskussiëren 
over de liberale uitgangspunten van 
het kunstbeleid. Een overweldigende 
belangstelling, zeker als men zich rea
liseert dat een vergelijkbare bijeen
komst een paar jaar daarvoor moest 
worden afgelast wegens gebrek aan 
belangstelling. Vanwaar deze verras
send grote interesse? 

Een faktor die daarbij onmiskenbaar 
een rol heeft gespeeld, is het feit dat 
het kunstbeleid van minister Brinkman 
tot één van de meest spraakmakende 
sektoren gerekend mag worden. Het 
gaat daarbij zeker niet uitsluitend om 
de diskussie rondom het al dan niet uit
reiken van de P.C. Hooftprijs aan Hu
go Brandt Corstius. Er zijn de afgelo
pen vier jaar fundamentele beslissin
gen genomen over het orkestenbestel, 
het beeldend kunstbeleid, de organisa
tie van het toneelleven, het omroep
bestel etc. Er heeft een herverdeling 
plaats gevonden van de verantwoorde
lijkheden tussen de Rijksoverheid en 
de lagere overheden. Kortom, een fun
damentele herziening van het kunstbe
leid die vraagt om herijking van uit
gangspunten en ook liberalen ontko
men daar niet aan. 

Karikatuur 
Wat bleef er op 16 november over 

van het stereotype beeld van de libe
raal, die uiterst argwanend staatjegens 
elke overheidsbemoeienis en die er 
heilig van overtuigd is dat juist de kun
sten het beste gedijen in de private sek
tor. Dat beeld blijkt niet meer dan een 
karikatuur, ook liberalen achten het 
vanzelfsprekend dat de overheid een 
taak heeft op het gebied van kunst en 
cultuur. Alleen over de wijze waarop 
en de mate waarin de overheid zich 
met de kunst mag bemoeien, blijkt bin
nen de VVD een breed scala van op
vattingen te bestaan. Van Doorn pleitte 
in zijn betoog voor liberaal kunstbeleid 
dat zich opwerpt als beschermer van 
de klassieke kunst, van de traditionele 
cultuuruiting. Door de verregaande 
autonomisering van de kunst, - "de 
kunst is geen weerspiegeling meer van 
wat leeft in de samenleving" -, is het 
marktmechanisme verstoord. De ver-

brokkeling van de kunst heeft voor de 
overheid tot een onhanteerbare situatie 
geleid. Een coherent beleid is niet 
meer mogelijk. Of zoals De Volkskrant 
de dag daarna schreef, "Van Doorn 
liet er geen twijfel over bestaan: de 
kunst verkeert in een crisis en moet 
daar zelf maar uitkomen''. 

Culturele synergie 
Jan Kassies, voorzitter van de Boek

manstichting en in de woorden van 
Van Doorn de "consulent-generaal 
van de kunst van het Koninkrijk der 
Nederlanden", stelde in zijn co
referaat dat juist het grensverleggende 
karakter van de kunst uitgangspunt van 
beleid moet zijn. Een éénzijdige na
druk op traditionele kunstinstellingen 
werkt verstarring in de hand. Libera
len moeten de beweging er in houden, 
de kunstenaar is de seismograaf van de 
nieuwe tijd. Het accent moet liggen op 
kleinschaligheid, op vernieuwende 
stromingen in de kunst. 

De toenemende diversiteit van het 
kunstaanbod bleek ook voor de fraktie
leider van de VVD het wenkend per
spektief te zijn. Juist de grote verschei
denheid van cultuuruitingen vormt een 
uitdaging van het liberale kunstbeleid. 
"In een tijd dat er historisch gezien 
nog nooit zo veel kunstwerken door 
zoveel kunstenaars zijn gemaakt, is de 
keuzevrijheid voor de individuele 
mens optimaal", aldus Nijpels. 

Nijpels liet zich bij zijn verhaal in
spireren door het werk van Alvin Tof
fier en John Naisbitt, hij beperkte zich 
dus ook niet uitsluitend tot de kunst. 
Nijpels voorspelde dat de synthese van 
kunst, wetenschap, technologie en. 
economie het cultuurbeleid van de toe
komst zal bepalen. Hij formuleerde het 
aldus "Kennis, emoties, relaties en 
vaardigheden: als je die allemaal bij el
kaar stopt, ben je bezig met culturele 
synergie. Naarmate er meer high-tech 
is, is er ook meer behoefte aan high
touch. Dat is de culturele synergie van 
een nieuwe beschaving". 

Fundamentele diskussie 
Duidt het gesignaleerde verschil in 

uitgangspunten tussen Van Doorn en 
Nijpels nu op een sluimerende contro
verse tussen "jong" en "oud" libera
len en, zoals de N. R. C. in haar verslag 
van het symposium schreef, staan wij 
aan de vooravond van een confrontatie 
tussen het conservatief en het modern 
liberalisme? Ingeborg Seelemann wijst 
in haar studie over de ontwikkeling 
van het kunstpolitieke denken van de 
VVD (zie voor een samenvatting: Li
beraal Reveil, juni 1985) op het feit, 
dat éénduidige opvattingen over het 
cultuurbeleid een zeldzaamheid zijn. 
Het gaat in het algemeen om opvattin-

gen van "VVD-ers" en niet om 
''VVD-standpunten''. Hoe het ook zij, 
op het symposium werd de basis voor 
een fundamentele diskussie gelegd. 
Een diskussie die overigens niet mak
kelijk zal zijn. Een centraal probleem 
zal daarbij zijn in hoeverre het markt
mechanisme uitgangspunt kan zijn bij 
het voeren van een kunstbeleid. Van 
verschillende kanten werd gepleit voor 
het "herstel" van de kunstmarkt. Op 
dat punt zetten Kassies en Vonhoff de 
diskussie voort die zij eerder in Libe
raal Reveil voerden. Kassies stelde 
zich ook bij deze gelegenheid op het 
standpunt dat er nooit een echt vrije 
markt voor de kunsten heeft bestaan. 
Hij voerde aan dat er in het verleden 
ook altijd sprake is geweest van inter
ventie - het hof, de kerk, de adel - en 
om die reden is het ook moeilijk om te 
spreken van het ''herstel'' van de 
markt. Een volledige vrije markt voor 
de kunst is in de huidige tijd niet echt 
meer mogelijk, Vonhoff beaamde dat. 
Er zal in de toekomst een rol voor de 
overheid blijven weggelegd, ook libe
ralen hebben daarmee leren leven. 
Maar wel moet er gestreefd worden 
naar een zo sterk mogelijke stimule
ring van de vrije markt. Dat zou kun
nen door middel van een ficale aftrek
regeling, waardoor het voor burgers 
en bedrijven aantrekkelijk wordt om 
kunst te kopen of als sponsor op te tre
den. Een koopkrachtverbetering door 
middel van algemene belastingverla
ging, een argument dat ook al in het 
verkiezingsprogramma van 1948 werd 
gehanteerd. Een belangrijke overwe
ging in deze diskussie over de finan
ciering speelden de voorlopige conclu
sies van het recent verschenen concept
rapport "Meer dan één miljard", een 
in opdracht van de Gemeente Amster
dam uitgevoerd onderzoek naar de ne
veneffekten van kunstsubsidiëring. 
Zowel Meurs, overigens één van de 
initiatiefnemers van dit onderzoek, 
Vonhoff als Nijpels wezen op de on
verwacht gunstige conclusies. Zoals 
Nijpels het formuleerde: ''Kunst heeft 
economische betekenis. Al die mensen 
die meteen naar hun portemonnee kij
ken, kunnen gerust naar huis". Overi
gens hoeven alle stimuleringsmaatre
gelen aan consumentenzijde niet per 
definitie te betekenen dat dan de musea 
en schouwburgen zullen volstromen. 
Dat cultuurpolitieke ideaal blijkt door 
de realiteit te zijn achterhaald. Cul
tuurspreiding is in het gunstigste geval 
het aanreiken van alternatieven en dat 
mag niet ontaarden in het van over
heidswege ombuigen van de persoon
lijke voorkeur van individuen. Een uit
gangspunt dat voor liberalen - óók op 
16 november 1985 - niet aan aktuali
teitswaarde heeft ingeboet. 
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Over Vrijheid en Liberalisme 

G. van der List 

De VVD is een partij die, blijkens 
haar beginselverklaring, streeft naar 
een zo groot mogelijke vrijheid van de 
mens. Zij onderscheidt zich hierdoor, 
dunkt mij, niet van andere Nederland
se politieke partijen. Afgezien van een 
enkele bejaarde fascist, lijkt namelijk 
iedere Nederlander een voorstander 
van vrijheid te zijn, in beginsel althans. 
Het woord vrijheid is verworden tot 
een leeg, inhoudsloos begrip dat door 
een ieder met geestdrift in de mond 
wordt genomen, maar dat in politieke 
discussies in het geheel niet verhelde
rend werkt. Jeremy Bentham, een van 
de vaders van het liberalisme, wees an
derhalve eeuw geleden al op de emoti
onele geladenheid van het begrip vrij
heid en constateerde dat het gebruik er
van overeenkomsten vertoonde met het 
tot zich nemen van cognac: "Both 
cloud the understanding and inflame 
the passions" 1. 

Hoewel de aandacht van onze libera
le voormannen voor de omvang van de 
export en het financieringstekort na
tuurlijk geenszins mag verslappen, is 
het wellicht geen overbodige luxe dat 
men zich in de VVD eens bezint op de 
betekenis van een in het liberalisme zo 
centraal staand begrip als vrijheid. In 
dit artikel wil ik een steentje bijdragen 
aan die bezinning door een essay, 
"Two concepts of liberty"2 van de 
hand van Isaiah Berlin te bespreken. 
Dit essay en in het bijzonder het daarin 
gemaakte onderscheid tussen positieve 
en negatieve vrijheid, hebben aanlei
ding gegeven tot verwoede discussies 
in kringen van politieke filosofen, dis
cussies die fundamenteel uiteenlopen
de visies op de relatie tussen individu 
en samenleving aan het oppervlak 
brachten. Na een weergave van Berlins 
betoog en een noodzakelijkerwijs be
knopte behandeling van de daarop ge
leverde kritiek, tracht ik aannemelijk te 

maken dat het onderscheid van Berlin 
tussen positieve en negatieve vrijheid 
hout snijdt en dat het liberalisme zich 
van andere poltieke stromingen zou 
moeten onderscheiden door een be
trekkelijk grote waardering voor nega
tieve vrijheid. 

Two concepts 
Samen met Raymond Aron, Leszek 

Kolakowski en Marguerite Yourcenar 
mocht Berlin in 1983 de Erasmusprijs 
ontvangen, ten teken van waardering 
voor hun bijdrage aan de bevordering 
van de Europese cultuur. "Hoogst be
gaafde representanten van een typisch 
Europese, ondogmatische, intellectue
le traditie die zich kenmerkt door kriti
sche zin en door respect voor de vrij
heid van het individu", noemde de jury 
hen3. Ondanks deze eervolle onder
scheiding is Berlin in Nederland buiten 
academische kring nauwelijks bekend 
en zijn werk is voor het grootste deel 
niet in onze taal verkrijgbaar. Vooral 
Nederlandse liberalen met belangstel
ling voor politieke filosofie (if any) 
zouden dit moeten betreuren, aange
zien Berlin in zijn boeiende en prachtig 
geschreven essays op indringende wij
ze liberale ideeën heeft verdedigd en 
gepropageerd. Dit deed hij ook in zijn 
in 1958 in Oxford gehouden inaugurele 
rede, "Two concepts of liberty". Hoe
wel men, naar Berlins zeggen, ruim 
tweehonderd betekenissen van vrijheid 
kan onderscheiden, analyseert hij er 
slechts twee: positieve en negatieve 
vrijheid. Bij negatieve vrijheid gaat het 
om de vraag: "What is the area within 
which the subject - a person or group 
of persons - is or should be left to do 
or be what he is able to do or be, wi
thout interference by other persons?"4. 
Politieke vrijheid in deze zin betreft 
dus het gebied waarbinnen men zonder 
gestoord te worden door anderen kan 
handelen. Hoe groter dit gebied, des te 
groter de negatieve vrijheid en des te 
kleiner de dwang, de opzettelijke in
perking van de individuele autonomie 
door andere mensen. 

Deze opvatting van vrijheid, de af
wezigheid van inmenging, is van een 
betrekkelijk recente datum. Het idee 
van individuele rechten überhaupt ont
brak in de rechtsfilosofie van klassieke 
beschavingen als de Chinese, Joodse, 
Griekse en Romeinse, stelt Berlin in 
navolging van Concorcet. Pas na de 
middeleeuwen vinden wij in het Wes
ten in de geschriften van Engelse poli
tieke filosofen als Hobbes, Bentham en 
Locke een pleidooi voor negatieve vrij
heid. Maar sindsdien is het Westerse 

begrip van negatieve vrijheid, "the 
sense of privacy itself', een teken ge
worden van hoge beschaving: "( ... ) its 
decline would mark the death of a civi
lization, of an entire moral outlook"5. 

Berlin voegt hier onmiddellijk aan 
toe, dat verabsoluteren van het belang 
van negatieve vrijheid kan leiden tot 
het doen ontstaan en voortbestaan van 
groot sociaal onrecht. Vrijheid voor 
wolven brengt vaak de dood van scha
pen met zich mee. Zo werd ten tijde 
van de Industriële Revolutie en de eer
ste bloei van het kapitalisme in Europa 
nagenoeg niets gedaan ten bate van het 
grote aantal behoeftigen in de samenle
ving, omdat het verschaffen van sociale 
voorzieningen in de ogen van onder an
deren veel vooraanstaande liberalen 
een te ernstige inbreuk op de negatieve 
vrijheid van meer gefortuneerden zou 
impliceren. Het is terecht, zegt Berlin, 
dat minder dogmatische liberalen als 
John Stuart Mill in het geweer kwamen 
tegen elke vorm van ongelijkheid recht
vaardigende sociaal-darwinistische theo
rieën en niet a priori overheidsingrij
pen veroordeelden. Negatieve vrijheid 
is een belangrijke waarde, maar niet de 
enige. 

Evenmin als tussen negatieve vrij
heid en rechtvaardigheid, bestaat er 
een noodzakelijk verband tussen nega
tieve vrijheid en politieke democratie. 
Zeer wel mogelijk is het dat burgers in 
een autocratie op meer terreinen onge
moeid hun gang kunnen gaan dan bur
gers in een democratie. De vraag "Wie 
regeert me?" verschilt logisch van de 
vraag "In welke mate bemoeit de rege
ring zich met mij?''. 

Zaligmakend is negatieve vrijheid 
dus zeker niet. Toch dient zij met 
kracht verdedigd te worden tegen die
genen die haar in hun strijd voor "posi
tieve " vrijheid met voeten treden. De 
term positieve vrijheid wordt maar al te 
vaak gebruikt als een dekmantel voor 
despotisme, waarschuwt Berlin. 

Bij positieve vrijheid zoekt men een 
antwoord op de vraag "What, or who, 
is the souree of control or interference 
that can determine someone to do or 
be, this rather than that?"6. Men is vrij 
in positieve zin als men eigen baas is en 
niet de slaaf van iemand of iets anders. 
Volgens Berlin leidt het gebruik van het 
positieve vrijheidsbegrip tot het 
opsplitsen van de menselijke natuur in 
twee delen: een "hogere" natuur en 
een "lagere" natuur. Een persoon kan 
slechts eigen baas zijn als zijn hogere 
natuur de overhand heeft. De hogere 
natuur stelt de rede voor, het "ware 
zelf' dat doelbewust en rationeel din-



gen nastreeft die de mens op de lange 
duur beter en gelukkiger maken. De la
gere natuur wordt gelijkgesteld met de 
irrationele hartstocht, die de mens een 
speelbal maakt van zijn verlangens 
naar allerlei kortstondige genietingen. 

Een mogelijke volgende stap in het 
denken van diegenene die positieve 
vrijheid voorstaan en een stap waar
voor Berlin zeer beducht is, is het ver
eenzelvigen van het ware zelf met een 
groter sociaal geheel, een collectief zo
als een kerk, een staat of een ras. Om 
de echte "positieve" vrijheid te berei
ken, zou het individu moeten opgaan in 
zo'n collectief. Dit collectief, dat de 
ware rede vertegenwoordigt, weet wat 
goed is voor de door hun hartstocht 
verblinde individuen en moet hen 
dwingen waarachtig vrij te zijn. "Once 
I take this view, I am in a position to ig
nore the actual wishes of men or socie
ties, to bully, oppress, torture them in 
the name, and on behalf, of their 
"real" selves, in the secure knowledge 
that whatever is the true goal of man 
(happiness, performance of duty, wis
dom, a just society, self-fulfilment) 
must be identical with his freedom -
the free choice of his "true", albeit of
ten submerged and inarticulate, self'7. 

Een ieder die enigszins vertrouwd is 
met totalitaire ideologieën als het na
zisme, katholicisme en marxisme zal 
de gedachtengang die ten grondslag ligt 
aan het gebruik van het positieve vrij
heictsbegrip herkennen. Berlin heeft 
hier zeker de spijker op de kop gesla
gen. Marxisten bij voorbeeld schermen 
regelmatig met de term "vals bewust
zijn". Veel mensen schijnen hun eigen 
belangen niet te kennen en moeten 
door verlichte geesten (marxisten dus) 
met de neus op "de" feiten gedrukt 
worden, om zich vervolgens te kunnen 
losmaken van de onder het laatkapita
lisme heersende vervreemding en te 
kunnen komen tot waarachtige vrijheid 
en zelfverwezenlijking. Het valse be
wustzijn is niets anders dan de lagere 
natuur waarover Berlin spreekt; de la
gere natuur die arbeiders eerder doet 
denken aan videorecorders, volkstuin
tjes en zonnige vakanties dan aan inter
nationale solidariteit, klassenstrijd en 
de grote "Kladderadatsch". Het beden
kelijke van dergelijke "vals bewust
zijn':achtige redeneringen is, dat men 
ervan uitgaat dat er slechts één waar
heid één algemeen belang bestaat 
waaraan iedereen zich zou moeten con
formeren. Met enige verbeelding ziet 
men in de verte de Goelag- archipels 
en heropvoedingskampen al opdoe
men. 

Berlin maakt mijns inziens zeer aan
nemelijk, dat er een fundamenteel ver
schil bestaat tussen aanhangers van ne
gatieve vrijheid en aanhangers van po-

sitieve vrijheid: "The former want to 
curb authority as such. The latter want 
it placed in their own hands. That is a 
cardinal issue"8. Het betreft hier niet 
twee verschillende interpretaties van 
één vrijheidsbegrip, maar duidelijk uit
eenlopende en onverzoenlijke visies op 
de relatie tussen individu en samenle
ving. Tot zover Isaiah Berlin. 

Kritiek 
En nu de kritiek op Berlins betoog. 

Het voornaamste bezwaar van bijna al
le critici is dat Berlin met zijn pleidooi 
voor negatieve vrijheid, het vrijheicts
begrip te beperkt opvat. Hij zou geen 
oog hebben voor de sociaal-economi
sche, politieke en psychische aspecten 
van individuele vrijheid. Na een bek
nopt overzicht van de kritiek, zal ik ar
gumenteren dat juist de beperktheid 
van de definitie van negatieve vrijheid 
haar kracht is en klaarheid schept in 
het politieke discours. 

Van socialistische zijde kan kritiek 
op Berlin natuurlijk niet uitblijven. In 
"Marxisme, socialism, and freedom" 
onderscheidt Radoslav Selucky naast 
negatieve vrijheid in enge, politieke 
zin, negatieve vrijheid in brede, filoso
fische zin. Volgens de, naar de mening 
van Selucky te beperkte, politieke defi
nitie, is negatieve vrijheid afwezigheid 
van dwang door andere personen. Men 
kan negatieve vrijheid echter beter de
finiëren als de afwezigheid van elke 
vorm van dwang, dus ook afwezigheid 
van de dwang die voortvloeit uit bezits
verhoudingen of uit natuurlijke fakto
ren. Zo wordt een arbeider in een kapi
talistisch systeem door economische 
noodzaak gedwongen zijn arbeid te 
verkopen. De ongelijke verdeling van 
produktiemiddelen impliceert onvrij
heid: "If a man is deprived of his own 
means of production and is forced by 
economie necessity to sell his Iabour 
power to, and work for, the owners of 
the means of production, he may still 
be free according to the narrow inter
pretalion while unfree according to the 
broad interpretation of negative free
dom"9. 

Ook volgens A.S. Kaufman zou men 
vrijheid ruimer moeten definiëren. In 
plaats van "absence of deliberate hu
man interference" kan men beter spre
ken van "absence of constraint". In
diërs bij voorbeeld zijn door hun ar
moede onvrij. Zij ontberen de materië
le hulpbronnen om hun gerechtvaar
digde verlangens te kunnen bevredi
gen. (Welke verlangens gerechtvaar
digd ("legitimate") zijn, geeft Kauf
man overigens niet aan). Ondanks deze 
onvrijheid kan men niet wijzen op 
dwang door opzettelijk menselijk 
ingrijpen 10. 

Door C.B. Macpherson wordt Berlin 

verweten te weinig waarde te hechten 
aan welvaart als voorwaarde voor men
selijke ontplooiing. Macpherson ver
werpt het onderscheid tussen vrijheid 
en voorwaarden tot vrijheid. Berlins 
negatieve vrijheid "does not include 
access to the means of life and the 
means of Iabour, in spite ofthe fact that 
Jack of access does diminish negative 
liberty, that is, does diminish that area 
in which a man cannot be interfered 
with" 11. Berlin vervalt volgens Macp
herson in een extreme vorm van 
laissez-faire-liberalisme à la Herhert 
Spencer. 

Maar Berlin blijkt in zijn essays wel 
degelijk een voorstander te zijn van een 
actief overheidsbeleid aangaande on
derwijs, gezondheidszorg, rechtvaar
digheid, kunst, wetenschap en wat dies 
meer zij. Hij zegt alleen dat welvaart 
en vrijheid niet samenvallen: "( ... ) li
berty is one thing, and the conditions 
for it are another" 12. Men moet niet 
vergeten dat ook al is vrijheid zonder 
voldoende materiële zekerheid, ge
zondheid, onderwijs enz. van weinig 
waarde, het omgekeerde eveneens 
rampzalig kan zijn. Het verschaffen 
van sociale voorzieningen leidt nu een
maal niet als vanzelfsprekend tot een 
vergroting van vrijheid. De legende 
van de Groot-Inquisiteur uit Dosto
jewski's "De gebroeders Karamazov" 
laat zien, zegt Berlin, dat paternalisme 
kan zorgen voor de voorwaarden voor 
vrijheid en tegelijkertijd mensen vrij
heid kan onthouden. "Those who are 
obsessed by the truth that negative 
freedom is worth little without sufti
eient conditions for its active exercise, 
or without the satisfaction of other hu
man aspirations, are liable to minimize 
its importance, to deny it the very title 
of freedom, to transfer it to something 
that they regard as more precious, and 
finally to forget that without it human 
life, both social and individual, withers 
away"13. 

Macpherson meent ook dat er iets 
mankeert aan het mens- en maatschap
pijbeeld van Berlin. Berlin voert de 
conflicten tussen mensen terug op "het 
menselijk tekort". In een wereld van 
schaarste streven mensen tegenstrijdige 
dingen na, wat leidt tot spanningen en 
botsingen. Strijd en conflict zijn inhe
rent aan het menselijke samenleven. 
Door middel van het bedrijven van po
litiek moet men trachten de omvang en 
hevigheid van conflicten te beperken 
en een modus vivendi te bereiken, een 
samenlevingsvorm die niet ideaal en 
conflictloos kan zijn, maar wèl leef
baar. De optimistische socialist Macp
herson ziet, evenals de pessimistische 
liberaal Berlin, schaarste en strijd om 
zich heen maar wijt dit, in tegenstelling 
tot Berlin, aan de bestaande sociaal-
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economische verhoudingen. Macpher
son gelooft in de perfectibiliteit van de 
mens en in de mogelijkheid van een 
harmonieuze samenleving, " a society 
where diverse, genuinely human (not 
artificially contrived) desires can be si
multaneous fulfilled" 14. Dit geloof 
ontleent hij aan bestudering van de ge
schiedenis die een progressieve ont
wikkeling schijnt te vertonen, een evo
lutie in de richting van de klasseloze 
maatschappij. Kocis wijst op de aloude 
scheiding in de redeneerwijze van 
Macpherson tussen diegenen die het 
licht hebben gezien en diegenen die 
(nog) dwalen, tussen mensen die de 
loop der geschiedenis doorgronden en 
mensen die dit (nog) niet doen. Het ge
vaar is niet denkbeeldig, dat de eerste 
groep zich geroepen voelt de tweede 
groep te dwingen zich aan te passen 
aan de vermeende evolutie en aldus 
"bevrijd" te worden. "The rationalist 
perversion of liberty remains: in the 
name of freeing people, we (the bene
volent reformers of Macpherson) nust 
eoeree them to live as we think fit" 15, 
een mooie illustratie voor de relevantie 
van de waarschuwingen van Sir Isaiah. 

Macpherson kritiseert Berlin, omdat 
deze te veel waarde zou hechten aan 
politiek, als noodzakelijke uitdrukking 
van de onvermijdelijke conflicten tus
sen mensen. In de klasseloze maat
schappij kan de politieke bovenbouw 
dan ook verdwijnen. Bernard Crick16 
daarentegen verwijt Berlin juist te wei
nig aandacht te schenken aan politiek. 
Crick bepleit een terugkeer naar het 
klassieke ideaal van vrijheid als bur
gerschap. Net zoals in de Griekse 
stadsstaat, de polis, zouden burgers pas 
dan vrij genoemd moeten worden als 
zij deelnemen aan het besturen van de 
staat. Werkelijk vrije mensen hebben 
niet alleen de gelegenheid te handelen 
en te participeren in politieke activitei
ten, maar handelen en participeren ook 
daadwerkelijk. In een reactie op Cricks 
kritiek spreekt Berlin zijn waardering 
uit voor het ideaal van burgerschap en 
politieke participatie, "( ... ) but to 
identify it with freedom seems to me 
conflation of two values" 17. Personen 
die op politiek vlak apathisch zijn, 
kunnen naar de overtuiging van Berlin 
ook vrij zijn. 

Eén van de meest geprezen kritieken 
op "Two concepts of liberty" komt van 
de hand van Charles Taylorl9. "What's 
wrong with negative liberty" heet zijn 
essay en het verkeerde van het negatie
ve vrijheidsbegrip is volgens hem dat 
het slechts een "opportunity-concept" 
is. In het denken van filosofen als Hob
bes, Bentham en Berlin is men vrij in 
negatieve zin voor zover men de "op
portunity", de mogelijkheid heeft te 
doen wat men wil. Hopeloos verou-

derd vindt Taylor die opvatting; zelf
verwezenlijking, daar gaat het om. Wij 
kunnen iemand onmogelijk vrij noe
men als hij zichzelf in het geheel niet 
verwezenlijkt heeft, als hij bij voor
beeld niet op de hoogte is van zijn mo
gelijkheden, of op geestelijk vlak pro
blemen heeft en daardoor niet tot han
delen komt. Een individu kan zich in 
zijn optreden laten leiden door normen 
die hij van zijn omgeving heeft overge
nomen, maar die niet overeenkomen 
met zijn werkelijke gevoelens. Belang
rijk is het om te weten wat men werke
lijk wil, om zo het eigen leven te bepa
len. Vrijheid betreft zelfbepaling, "the 
exercising of control over one's life" 19 
en zou in plaats van een "opportunity
concept" een "exercise-concept" moe
ten zijn. 

Als vrijheid zelfverwezenlijking is, 
dan zijn zelfkennis en zelfbewustzijn 
noodzakelijke voorwaarden voor vrij
heid. Angsten, complexen, neurosen, 
illusies en dergelijke kunnen zelfkennis 
in de weg staan. Vrijheid kan dus niet 
alleen beperkt worden door externe 
obstakels (dwang door anderen), maar 
ook door interne obstakels. En, ver
volgt Taylor, het komt regelmatig voor 
dat mensen zich vergissen in hun kijk 
op de werkelijkheid en dat achteraf 
blijkt dat wat zij in hun kortzichtigheid 
hebben nagestreefd, uiteindelijk niet 
strookt met hun echte verlangens. 

Taylor trapt nogal wat open deuren 
in als U het mij vraagt. Ik weet ook wel 
dat ik me zo nu en dan eens vergis en 
dat ik zo nu en dan achteraf mijn daden 
betreur. Maar wat volgt daaruit? Dat ik 
mij moet onderwerpen aan het gezag 
van mensen die het beter weten? En zo 
ja, wie zijn dat dan? De Paus? Ed Nij
pels? Charles Taylor? Wellicht zouden 
mensen niet alleen vrij moeten zijn om 
verstandige dingen te doen, maar ook 
om domme dingen te doen. Trouwens, 
dat gepraat over zelfverwezenlijking is 
goedbeschouwd maar (excusez Ie mot) 
gezwam in de ruimte. Ik heb geen 
flauw idee wat mijn "zelf' wel wezen 
mag, laat staan hoe ik het moet verwe
zenlijken en niemand heeft mij dit tot 
nu toe op bevredigende wijze kunnen 
uitleggen. Wat wèl duidelijk - en ver
ontrustend - is, is dat zelfverwezenlij
king in het algemeen geassocieerd 
wordt met bijzonder vervelende bezig
heden als hard werken, lastige cursuss
sen volgen en politiek bedrijven, en 
zelden of nooit in verband wordt ge
bracht met dingen die normale mensen 
als ik aangenaam vinden (TV-kijken, 
kroeglopen, in de zon zitten). Waarom 
ik dat mysterieuze zelf van mij wèl ver
wezenlijk als ik mij uit de naad werk en 
niet als ik aan het strand lig, snap ik 
niet. Ik vind dat filosofen en politici -
en zeker liberale folosofen en politici -

zich niet druk zouden moeten maken 
over de vraag of ik me al dan niet ver
wezenlijk. Ik wil mijzelf helemaal niet 
verwezenlijken. Ik wil met rust gelaten 
worden. 

Al met al doet de kritiek op "Two 
concepts of liberty" nauwelijks af
breuk aan het betoog van Berlin. Berlin 
maakt de voorwaarden voor vrijheid 
los van vrijheid zelf en geeft toe, dat 
hierdoor zijn definitie van negatieve 
vrijheid een beperkte is. Maar in de 
beperktheid van die definitie ligt, denk 
ik, juist haar kracht. Als men vrijheid 
zo veelomvattend definieert als Taylor 
en Macpherson doen en haar gelijkstelt 
met zelfverwezenlijking, juist hande
len, deugdzaamheid en wat dies meer 
zij, wordt het vrijheidsbregrip niets
zeggend en werkt het in de praktijk niet 
verhelderend meer. Het vrijheidsbe
grip van Berlin heeft een grotere prak
tische waarde, omdat men met behulp 
hiervan bij voorbeeld ideologische ver
schillen tussen liberalen en socialisten 
kan aangeven. Liberalen hechten mijns 
inziens veel belang aan de verdediging 
van negatieve vrijheid en staan bij 
voorbaat wantrouwend tegenover be
moeienis met individuen van buitenaf. 
Socialisten daarentegen hebben minder 
vertrouwen in het inzicht en de vermo
gens van afzonderlijke individuen, die 
volgens de socialistische visie erg af
hankelijk zijn van hun omgeving. 
Daarom zullen socialisten bij voor
beeld eerder overheidsingrijpen beplei
ten om de ontplooiing van het individu 
te bevorderen. Bij de afweging tegen 
andere waarden (rechtvaardigheid, vei
ligheid et cetera), zullen liberalen ne
gatieve vrijheid zwaarder laten wegen 
dan socialisten doen. 

Aan de hand van de door Berlin ge
maakte tweedeling kan men niet alleen 
een min of meer vage scheidslijn tus
sen liberalen en socialisten trekken, 
maar eveneens tussen liberalen onder
ling. Het idee van positieve vrijheid 
heeft namelijk ook aanhangers in libe
rale kring, wat blijkt uit de door som
mige liberalen gevenlieerde opvattin
gen aangaande de rol van de staat. 

Met Galston20 wil ik twee metho
den om een liberale staat te rechtvaar
digen onderscheiden. Bij de eerste me
thode, de inhoudelijke rechtvaardiging, 
rechtvaardigt men een liberale staat 
omdat deze het best bepaalde deugden 
zou bevorderen. Sommige levenswij
zen en doeleinden zijn superieur aan 
andere en een liberale staat moet deze 
propageren. Bij liberealen van John 
Stuart Mill tot Brian Barry komen wij 
die opvatting tegen. Liberalisme berust 
op een conceptie van een goed leven, 
zegt Barry "a life of self-mastery, self
expression, active pursuit of knowled-



ge, unhesitating acceptance of moral 
responsibility"2l. 

Volgens de tweede methode, de for
mele rechtvaardiging, is een liberale 
staat niet wenselijk omdat hij een be
paalde levenswijze propageert, maar 
juist omdat hij dit nalaat. De liberale 
staat moet conflicten tussen burgers 
oplossen, tirannie en overheersing be
strijden en een zeker niveau van wel
vaart, veiligheid et cetera verschaffen. 
Maar wat betreft de waarde van levens
wijzen en doeleinden van burgers is de 
liberale staat neutraal: "( ... ) politica! 
decisions must be, so fas as possible, 
independent of any particular concepti
on of the good Iife, or of what gives va
lues to Iife"22, schrijft Ronald Dwor
kin en vindt in dit opzicht filosofen als 
Joho Rawls en Bruce Ackerman aan 
zijn zijde. 

De analogie met het onderscheid 
tussen positieve en negatieve vrijheid is 
evident. De formele rechtvaardiging 
van de liberale staat en het idee van ne
gatieve vrijheid vloeien voort uit de 
constatering, dat er geen objectieve cri
teria bestaan aan de hand waarvan men 
de waarde van levenswijzen kan beoor
delen. Om het opdringen door mensen 
van de eigen subjectieve voorkeur voor 
bepaalde manieren van leven aan ande
ren te beperken, moet de staat het indi
vidu een zo groot mogelijke negatieve 
vrijheid gunnen om zijn eigen doelein
den na te streven. De inhoudelijke 
rechtvaardiging van de liberale staat en 
het idee van positieve vrijheid daaren
tegen komen voort uit het poneren van 
een ideaalbeeld waaraan mensen moe
ten voldoen om waarlijk mens te zijn. 

De liberale staat moet dit ideaalbeeld 
uitdragen en de zelfverwezenlijking 
van mensen bevorderen. 

Berlin heeft naar mijn mening ampel 
gedemonstreerd welke politieke geva
ren het opdringen van ideaalbeelden 
aan anderen met zich meebrengt. Het 
is dan ook betreurenswaardig dat onze 
liberale volksvertegenwoordiger Ru
dolf de Korte in zijn boek "Naar een 
vrije samenleving", menselijke zelfver
werkelijking als nastrevenswaardig po
litiek ideaal ziet. Hij gewaagt zelfs van 
mensen die meer geslaagd en volledig 
zouden zijn dan anderen23. Dat De 
Korte in zijn privé leven dergelijke 
waarde-oordelen koestert speekt voor 
zichzelf, maar dat hij als politicus die 
oordelen aan het ganse Nederlandse 
volk wil opdringen, is bedenkelijk. De 
overheid en De Korte mogen mij voor 
mijn part verplichten belasting te beta
len, het vaderland te verdedigen of au
togordels te dragen, maar of ik een 
geslaagd en volledig mens bepaal ik 
liever zei f. 

Het lijkt me verstandig dat liberalen 
die waarden als individuele autonomie 
en menselijke gelijkwaardigheid van 
belang achten, de idealen "positieve 
vrijheid" en "zelfverwezenlijking" uit 
hun politieke programma's schrappen. 
Of mensen zich verwezenlijken gaat de 
overheid niet aan. Dat zoeken die men
sen zelf maar uit. 
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Europese Partijvorming en 
Europees Parlement op weg naar 
de Europese Unie 

Mr. F. Breure 

l. Inleiding. 
In een artikel in "Europa Periodiek" 

van de Europese Beweging Nederland 
(E.B.N.) heeft de heer H.J. Ydo on
langs het idee gelanceerd om tot een 
"Europese politieke partij" in Neder
land te komen, die los van de bestaande 
politieke partijen zou moeten functio
neren I. Dit idee is met name ingegeven 
door de recent gebleken geringe op
komst voor de verkiezing van het Euro
pees Parlement (EP) in Nederland en 
de andere EG-lidstaten, nog geringer 
dan die voor de verkiezing in 1979. 

Dit idee is mijns inziens daarom in
teressant, omdat de huidige nationale 
politieke partijen in Nederland - en in 

de andere lidstaten - zich niet veel gele
gen laten liggen aan het EP c.q. aan 
hun partijvertegenwoordigers aldaar 
(alsook door Ydo aangegeven), gehin
derd als zij nationaal zijn door ideolo
gische of pragmatische meningsver
schillen2. Bijgevolg is in de nationale 
partijprogramma's maar weinig en
thousiasme te ontdekken voor het be
handelen van politieke problemen met 
Europese inslag. Wat betreft de koers 
van de EG of de in wording zijnde Eu
ropese Unie (EU), waarover later 
meer, laverend tussen intergouverne
menteel en confederaal, wordt veelal 
meer intergouvernementeel dan confe
deraal gestuurd! Dit belemmert uiter-

139 



140 

aard de materiële ontplooiing van het 
EP, toch al gezegend met weinig for
mele bevoegdheden, ook in relatie tot 
de nationale parlementen. 

In dit artikel wil ik nu de vraag be
handelen of en in hoeverre bovenbe
doelde nationaal getinte partijtegenstel
lingen door andere vormen van partij
organisatie kunnen worden verholpen 
ten faveure van een materieel krachti
ger EP c.q. EG, en in de toekomst de 
EU. Wat betreft dit laatste besteed ik 
aandacht aan het ontwerp-verdrag op 
de Europese Unie, opgesteld door het 
Europees Parlement. 

2. Samenstelling en werkwijze EP. 
De huidige samenstelling van het EP 

vertoont op het eerste gezicht een zeer 
representatief Europees politiek beeld: 
vier van de vijf grote fracties weerspie
gelen de leidende politieke ideologieën 
in West-Europa als daar zijn de socia
listen, de christen-democraten (EVP) 
de conservatieven (voornamelijk uit 
Engeland) en de liberalen (ELD). De 
vijfde fractie, vierde in grootte, bestaat 
uit de communisten, waarvan de groot
te voornamelijk wordt veroorzaakt 
door de sterke positie van de Italiaanse 
communistische partij (tweede in 
grootte aldaar). Deze Italiaanse partij 
kan echter historisch en programma
tisch eerder als een radicale socialisti
sche partij worden gezien en is overi
gens - in tegenstelling tot vele socia
listische en andere linkse partijen in 
West-Europa - erg Europees gezind. 

Van groot belang is echter te consta
teren, dat - naast bovengenoemde min 
of meer pro-Europese fracties - toch 
nog ca. 100 parlementariërs behept zijn 
met een grotere of kleinere anti-EG ge
zindheid, als vertegenwoordigers van 
puur nationale, zo al niet nationalisti
sche stromingen uit de lidstaten. Hier
bij figureren met name Engelsen, De
nen, Grieken en Fransen. 

Bovenbeschreven samenstelling beïn
vloedt uiteraard de werkwijze van het 
EP: een onversneden Europese aanpak 
op alle zich daartoe Jenende terreinen 
is dus bij voorbaat al niet in alle om
standigheden te verwachten, waarbij 
nog komt de zwakke formele bevoegd
heden van dit EP3. Het moet wel bij de 
Europese wetgeving worden betrokken, 
maar mag - met de Europese Commis
sie - uiteindelijk toezien hoe de Raad 
van Ministers denkt te beslissen, waar
bij hoogstens eens een financiële spaak 
in het Raadswiel kan worden gestoken 
door de totale begroting te verwerpen. 

Hierbij moet tevens worden opge
merkt, dat - in tegenstelling tot de par
lementaire geschiedenis van de diverse 
lidstaten, met name hier curieus ge
noeg die aangaande het Engelse parle
ment - het EP er niet of nauwelijks in 

is geslaagd zich, buiten de Europese 
wetgeving om, op basis van parlemen
tair gewoonterecht formele bevoegdhe
den aan te meten. De parlementaire ge
schiedenis leert, dat dit ook slechts kan 
als het parlement in kwestie (praktisch) 
unaniem hierachter staat, wat niet het 
geval blijkt te zijn. Ik meen, dat hier de 
voornaamste remmende factor gelegen 
is in het in wezen nationale karakter 
van het mandaat van de leden van het 
EP, waaruit volgt, dat veelal hetzelfde 
type parlementariër in het EP opduikt 
als men in de nationale parlementen 
kan aantreffen, inclusief een vrijwel 
uitsluitend nationale kijk op Europese 
politieke gebeurtenissen. De vraag is 
nu hoe dit te veranderen. 

3. Aard en mogelijke wijziging man
daat leden EP. 

Als boven reeds gesteld, is het man
daat van de leden van het EP in wezen 
zuiver nationaal bepaald: per lidstaat 
worden door nationale politieke partij
en kandidatenlijsten opgesteld, waaruit 
per lidstaat wordt gekozen. Een EG
overlegverband van ideologisch gelijk
gezinde partij en bestaat wat betreft de 
grote politieke stromingen wel, maar 
alleen de liberale ELD kent een bin
dend gemeenschappelijk verkiezings
programma4. Zo bezien is het geen 
wonder, dat de nationale - zo al niet na
tionalistische- politieke krachten in het 
EP tot heden een belangrijke rol kun
nen spelen. 

Wat valt er nu te doen aan dit inge
bouwde nationale karakter van het 
mandaat van de leden van het EP? 
a. Op lange termijn 

Daar hier dezelfde weefselfout aan 
de orde is als waaraan de EG als 
geheel lijdt, dient ook hier de 
oplossing te worden gevonden in 
een reorganisatie van de EG tot een 
zuiver (con)federale instelling, in 
plaats van de gemengd intergou
vernementele/confèderale construc
tie van nu. Deze laatste constructie 
wordt weliswaar volkenrechtelijk 
als sui generis gezien, maar kan 
evengoed als een vlees noch vis
constructie worden beschouwd! 
Trefwoorden bij deze reorganisatie 
zijn bijgevolg begrippen als Euro
pese Unie, waarover later meerS, 
en Unieparlement, zijnde mede
wetgever, naast een Unieregering. 
In dit verband is met name de op
zet van dit Unieparlement van 
groot belang, waarbij overigens 
bedacht moet worden, dat staats
rechtshistorisch gezien confedera
ties of unies plegen te worden op
gevolgd door federaties of bonds
staten (VS, Zwitserland, Duitse 
keizerrijk-Bondsrepubliek Duits
land, Donaumonarchie-Bondsre-

publiek Oostenrijk, en last but not 
least: Republiek der Verenigde 
Nederlanden-Koninkrijk der Ne
derlanden). Gelet op bovenge
noemde historische trend en op het 
feit, dat binnen een unie de soeve
reiniteit wordt gedeeld door de 
Unie en de aangesloten lidstaten, 
dus tussen de confederale en natio
nale organisatie(s), ligt de volgen
de parlement-constructie voor de 
hand. Een Europese vergadering 
(naar grootte lidstaten) en een Eu
ropese senaat (gelijk aantal parle
mentsleden per lidstaat) accentue
ren resp. het confederale en het na
tionale aspect, welke constructie 
trouwens al eens eerder - vruchte
loos- is voorgesteld6. Hierbij past 
logischerwijs een verkiezingsstel
sel met Europese lijsten, bij voor
keur opgesteld door Europese fe
deraties van (nationale) politieke 
partijen. 

b. Op korte termijn 
Het zal duidelijk zijn, dat het ge
stelde ad a voorlopig toekomstmu
ziek is, althans niet te realiseren 
voor de volgende verkiezing van 
het EP in 1989. Voor de korte 
termijn-periode tot 1989 komen, 
gelet op de Nederlandse politieke 
verhoudingen en die in de overige 
lidstaten c.q. op de geldende EG
verdragen, slechts twee mogelijk
heden tot verandering van de aard 
van het mandaat in aanmerking: 
het bevorderen dat of per lidstaat 
nationale secties binnen Europese 
politieke federaties worden ge
vormd, of dat per lidstaat een Eu
ropese politieke partij - naast de 
reeds bestaande nationale partijen 
- wordt opgericht. 
Deze beide mogelijkheden kunnen 
binnen de bevoegdheden van de 
huidige EG-instellingen en binnen 
het raam van de bestaande EG
verdragen worden gerealiseerd. Zij 
vereisen slechts voldoende politie
ke wil c.q. mobilisatie ervan. Over 
deze twee mogelijkheden valt het 
volgende op te merken. 

4. Mogelijke veranderingen man
daat voor 1989. 

a. Nationale secties binnen Europe
se politieke federaties 
Zoals eerder gesteld, bestaan op 
EG-niveau de nodige Europese fe
deraties van gelijkgezinde nationa
le politieke partijen. De nationale 
burger-kiezer heeft echter geen en
kele directe invloed op het beleid 
van deze federaties; er bestaat 
slechts een indirecte invloed via -
en als afgeleide van - zijn directe 
invloed op het beleid van zijn na
tionale partij (mits hij tevens par-



tijlid is uiteraard). Vanuit de natio
nale partijtoppen worden deze fe
deraties bestuurd. 
Deze onbevredigende situatie zou 
kunnen worden veranderd door 
binnen deze federaties het instituut 
van nationale rechtstreekse leden 
te introduceren en wel zodanig, dat 
de te vormen nationale sectie van 
een dergelijke federatie bestaat uit 
zowel deze rechtstreekse leden (te
vens partijlid), en de nationale par
tij zei f (als organisatie). Het be
stuur van deze sectie moet dan in 
een bepaalde verhouding worden 
gerecruteerd uit deze twee catego
rieën. Deze nationale sectie zou 
dan verantwoordelijk moeten zijn 
voor het vaststellen van de kandi
datenlijst voor het EP, op voorstel 
van het sectiebestuur. Aldus wor
den dan het Europees gemotiveer
de element, de rechtstreekse (vrij
willige) leden, en het nationale 
element, de partijorganisatie, op 
constructieve wijze samenge
bracht, waardoor de huidige 
eenzijdig-nationaal getinte verkie
zingsconstructie van de leden van 
het EP evenwichtiger zal worden. 

b. Oprichting Europese partij per 
lidstaat 
Naast het gestelde onder a kan de 
oprichting, bij voorbeeld in Neder
land, van een (algemene) Europese 
partij van Europees gezinde kie
zers zinvol zijn als een tijdelijke 
politieke actiegroep om de be
staande apathie, zo niet antipathie, 
in en buiten de huidige politieke 
partijen te doorbreken. Dit zou 
vervolgens des te sneller kunnen 
leiden tot de onder a bedoelde 
constructie, waarna deze actie
groeppartij zou kunnen verdwij
nen. Immers, voor de lange ter
mijn kent Nederland al politieke 
partijen genoeg. In beginsel zou 
deze partij dan ook alleen aan de 
EP-verkiezingen van 1989 moeten 
meedoen en in 1994 moeten zijn 
verdwenen. 
Met deze tijdelijke rol uitdrukke
lijk voor ogen, en met als verder
reikend perspectief de onder a be
doelde constructie, zou mijns in
ziens bij voorbeeld de EBN hier 
een belangrijk stimulerende rol 
kunnen spelen als een op dit ter
rein opererende belangrijke 
politiek-maatschappelijke platfor
morganisatie. Hierbij dient het ac
cent te vallen op het bundelen van 
Europees gezinden in en buiten de 
Nederlandse politieke partijen, om 
gedurende één zittingsperiode van 
het EP een "Europese Sprong 
Voorwaarts" te bereiken. Hierbij 
wordt er tevens van uitgegaan, dat 

het EP zich inmiddels in het kader 
van de Europese Unie (zie verde
rop) een mede- wetgevende positie 
met (beperkt) initiatiefrecht heeft 
verworven. Het wordt immers 
steeds duidelijker, dat binnen de 
EG de politieke aandacht primair 
moet worden gericht op wat de 
lidstaten, de nationale politieke 
partijen en de burgers in Europees 
opzicht bindt, in plaats van op wat 
hen scheidt. De dreigende Europe
se achterstand op bij voorbeeld 
technologisch gebied, dus ook op 
economisch en militair gebied ten 
opzichte van de VS en Japan, 
dwingt hiertoe. Een dergelijke 
wenselijke bindende kracht moet 
logischerwijs gevolgen hebben 
voor de nationale en de EG
partijvorming, die eveneens op 
bundeling van krachten binnen de 
gangbare ideologieën moet zijn ge
richt. 

5. Ontwerp-verdrag tot oprichting 
van de Europese Unie. 

a. Kern ontwerp-verdrag. 
Hoe verhouden zich nu de onder 4 
genoemde mogelijkheden tot ande
re politieke partijvorming op natio
naal en EG-niveau tot het nu voor
liggende ontwerp-verdrag tot 
oprichting van de Europese Unie 
(EU) als werkstuk van het EP?7 
De kern van dit ontwerp-verdrag 
kan als volgt worden beschreven. 
Inhoudelijk komt het ontwerp
verdrag neer op de oprichting van 
een nieuwe, deels supranationale, 
deels intergouvernementele orga
nisatie genaamd de Europese 
Unie, ter vervanging van de huidi
ge drie Europese Gemeenschappen 
(EGKS, EEG ,Euratom) en van de 
daarbuiten staande maar materieel 
verbonden intergouvernementele 

·organisaties EPS, EMF en EIB. 
Deze EU zal twee vormen van op
treden kennen: een gemeenschap
pelijk optreden met exclusieve of 
concurrerende bevoegdheden voor 
de EU, en een intergouvernemente
le samenwerking. De concrete 
vorm is afhankelijk van het speci
fieke beleidsterrein: in het begin 
komt het erop neer, dat de EU niet 
of nauwelijks meer supranationale 
bevoegdheden krijgt dan de EG al 
heeft, al is een - niet naar tijd en 
onderwerp ingevulde - uitbreiding 
hiervan mogelijk. 
Institutioneel wordt eveneens voort
geborduurd op de EG, zij het, dat 
nu de Raad van Ministers, samen 
met het EP, de wetgevende macht 
gaat vormen wat betreft het ge
meenschappelijk optreden, waar
door als afgeleide van het EP ook 

de Commissie grotere bevoegdhe
den krijgt. 
Het Hof van Justitie behoudt zijn 
huidige bevoegdheden, terwijl de 
Europese Raad formeel in de Unie 
wordt geïncorporeerd als het to
porgaan van de intergouvernemen
tele samenwerking. 
Belangrijk in negatieve zin blijft 
voorts het zgn. "vetorecht" (beter: 
de afspraak om in vitale nationale 
zaken niet tot stemming te beslui
ten) voor de lidstaten in het kader 
van de Raad van Ministers, welk 
recht voor (vitale) onderwerpen 
van beleid voor 10 jaar blijft ge
handhaafd. Daarna geldt dan ein
delijk, behalve in geval van uitbrei
ding van het werkterrein van de 
EU, de figuur van de meerder
heidsbeslissing in de huidige gewo
gen vorm. 

b. Voornaamste gebreken ontwerp
verdrag 
Bezien wij het bovengeschetste in
houdelijke en institutionele beeld 
van de voorgestelde EU, dan kan 
de conclusie slechts zijn, dat dit 
beeld eerder realistisch dan (r)evo
lutionair te betitelen valt. Wat er
ger is: zij vormt geen fundamente
le aanpak van de huidige proble
men van de EG! Immers, inhoude
lijk hoort intergouvernementele sa
menwerking niet thuis in een 
(con)federale unie, daar het eerste 
nu juist het tweede - staatsrechte
lijk en volkenrechtelijk - uitsluit! 
Zolang intergouvernementele sa
menwerking noodzakelijk is (het 
zij zo), dient zij organisatorisch 
niet te worden vermengd met su
pranationale c.q. confederale vor
men van samenwerking, waarbij de 
lidstaten c.q. lidstaatregeringen 
niet het laatste woord hebben. In 
het kader van het ontwerp-verdrag 
dient dus f de intergouvernemente
le samenwerking te worden ge
schrapt (en elders georganiseerd), 
of - beter - slechts tijdelijk te zijn, 
met na een bepaalde termijn (bij 
voorbeeld 10 jaar) een verplichting 
tot omzetting in gemeenschappelijk 
optreden. 
Institutioneel verbetert de EU in 
vergelijking met de EG vrijwel 
niet: nog steeds zien wij intergou
vernementele organen als de Raad 
van Ministers en de Europese 
Raad; een Europese Commissie 
zonder directe wetgevende macht 
(dus géén Europese regering!) en 
een Europees Parlement zonder 
volledige parlementaire bevoegd
heden (wel mede-wetgever, maar 
geen zelfstandig recht van initia
tief). 
Mijn eindconclusie op dit punt kan 
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slechts luiden, dat zonder een fun
damenteel confederale correctie op 
dit ontwerp-verdrag, geen intensi
vering van de Europese integratie, 
in groter of kleiner lidstatenver
band, te verwachten is. Europees 
beleid zonder organen met Euro
pese bevoegdheden is gelijk een 
auto met stuur, edoch zonder mo
tor. Het zal zelfs de zgn. Europese 
realisten door zijn traagheid opval
len .... 

c. Europese partijvorming en het 
ontwerp-verdrag 
De ad 4 beschreven Europese par
tijvormen zouden mijns inziens als 
eerste strijdpunt in hun strijdperio
de tot 1989 de realisering van een 
EU in de boven ad b geschetste zin 
moeten nemen, ten einde de huidi
ge discussies over dit onderwerp te 
versnellen en te intensiveren. Uit 
het voorgaande blijkt naar mijn 
mening echter overduidelijk, dat 
voortgaan op de huidige, teveel in
tergouvernementele en te weinig 
(con)federatieve, Europese weg in 
de periode tot 1989 zeker niet het 
zo gewenste Europese élan in poli
tiek en economisch opzicht zal 
brengen. 
Om (weer) stevig op deze confede
rale weg te geraken, is tenminste 
de - in het ontwerp-verdrag op de 
EU voorziene - stap nodig, zowel 
inhoudelijk als institutioneel, 
waarbij dit laatste aspect weleens 
ten onrechte van minder belang 
wordt geacht. Het institutionele is 
echter slechts één van de zijden 
van dezelfde medaille! Zei niet 
Monnet lang geleden profetisch: 
"Rien n'est possible sans les hom
mes, rien n'est durable sans les in
stitutions". Laten wij hopen, dat 
dit besef snel bij de Europese Raad 
van Milaan (en volgende) zal door
breken, al lijken de verwachtingen 
op dit punt momenteel niet hoog 
gespannen te zijn. 
Des te meer zouden de eerder be
schreven Europese partijfiguraties 
zich moeten inzetten, om te berei
ken dat aangaande de Europese 
Unie c.q. het ontwerp- verdrag: 
I. alle vormen van intergouver
mentele samenwerking van rechts
wege binnen 10 jaar moeten wor
den omgezet in gemeenschappelijk 
optreden, waarna de Europese 
Raad kan worden afgeschaft. 
2. het zgn. vetorecht in de Raad 
van Ministers vanaf het begin tot 
enkele limitatief opgesomde geval
len wordt beperkt. 
3. de bevoegdheden van de Euro
pese Commissie als mede
wetgever en Europese confederale 
regering in wording worden ver-

sterkt en dat haar leden door de 
Raad op bindende voordracht van 
het EP worden benoemd, met niet 
meer leden dan er lidstaten zijn. 

6. Conclusie. 
In het bovenstaande ad 4 zijn voor de 

periode tot de volgende verkiezing van 
het EP twee mogelijkheden geschil
derd om tot een grotere Europees
politieke congruentie op nationaal ni
veau c.q. op het niveau van de nationa
le kiezers te komen. De afgelopen ver
kiezingen hebben wat betreft opkomst 
en geringe Europese gezindheid, bij 
vele kiezers - en soms zelfs gekozenen 
- aangetoond, dat een organisatorische 
bundeling van Europees-politieke 
krachten in alle lidstaten van de EG 
meer dan ooit geboden is. Hare Ma
jesteit de Koningin stelde in haar rede 
voor het EP op 10 februari 1984 zeer 
juist het volgende vast: "Europese par
tijvorming begint in eigen land"8. 

Tenslotte kan, met een parafrase op 
Willem van Oranje, de volgende aan
sporing in dit kader dienst doen: "Be
haalt uw (Europese) unie snei"9. Hier
toe zijn onder 5.c enige actiepunten ge
formuleerd. Een confederale EU ver
eist nu eenmaal eerst en vooral een 
confederale vormgeving van de Euro
pese partijpolitiek. Immers, wat de 
boer niet kent ... 

ravelli bv 

Noten 
l.Europa Periodiek, 1984, nr. 3, pp. 22-23 
van EBN. 
2. Zie bij voorbeeld in: Europa in Bewe
ging, 1983-1984, nr. 10, pp. 17 e.v. van EBN. 
3. Zie H. Aben, Europa gekozen, EBN 
1982, pp. 12-15. 
4. Zie bij voorbeeld programma ELD: Li
beralen in Europa, VVD 1983. Overigens 
heeft de VVD in 1984 ook besloten om 
voortaan de voorzitter van de VVD- fractie 
in het EP op dezelfde voet te behandelen als 
de voorzitters van de Eerste- en Tweede Ka
merfractie. 
5. Ontwerp-verdrag tot oprichting van de 
Europese Unie, Europees Parlement 1984 
(Voorlichtingsdienst, Den Haag). 
6. Vlg.: het aloude plan voor een Vergade
ring a\1 hoc (voorloper van EP) van 1952, 
dat voorzag in een Kamer der Volken en in 
een Kamer der Staten: H. Aben, a.w., p. 6. 
7. Zie noot 5, en M. Weisglas, Naar een 
Europese Unie, in: Nieuw Europa, 1984, 
pp. 197-207 (inaugurale rede: het biedt een 
uitstekend overzicht van de voorgeschiede
nis van de EU, maar is weinig kritisch over 
het voorliggende ontwerp-verdrag). 
8. Redevoering H.M. de Koningin voor EP 
van 10 februari !984, Rijksvoorlichtings
dienst, p. 4. 
9. Zie noot 8, p. 6. 
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Van salariskortingen naar 
''public service''; van kwantiteit 
naar kwaliteit 
Naar aanleiding van: J.H. Weggemans (red.), Arbeidsverhoudingen bij de overheid: overzicht, problemen en ont
wikkeling (Kiuwer: Deventer 1985), 222 blz. 

Prof.Dr. U. Rosenthal 

De overheid moet terugtreden; de 
verzorgingsstaat moet geknipt en ge
schoren worden; de bureaucratie moet 
bestreden worden; de overheidsuitga
ven moeten heroverwogen worden; de 
departementen moeten telkens 2% van 
de personeelsinformatie inleveren; het 
parool luidt "meer markt, minder 
overheid". Maar: er zijn vandaag de 
dag 850.000 ambtenaren, waarvan 
ruim 150.000 bij de departementen; er 
zijn 500.000 werknemers in de gepre
mieerde en gesubsidieerde sector 
werkzaam; in 1986 zal 12,2% van het 
nationale inkomen opgaan aan lonen en 
sociale lasten in de collectieve sector, 
dat wil zeggen 46,5 miljard gulden; bij 
de vier centrales van verenigingen van 
overheidspersoneel zijn om en nabij 
650.000 personen aangesloten. Alleen 
al daarom is het van groot belang dat er 
meer bekend wordt over de ontwikke
lingen in de arbeidsverhoudingen bij de 
overheid en in de gepremieerde en ge
subsidieerde sector. Weggemans en 
zijn mede-auteurs zijn de eersten die 
geprobeerd hebben een beeld te geven 
van die ontwikkelingen. Het is een 
beeld dat weinig gerusteliend moet he
ten. Welk onderwerp het ook betreft, 
steeds lijkt het alsof problemen blijven 
"hangen" en ontwikkelingen blijven 
steken. 

Het gaat niet goed met de arbeids
verhoudingen in de collectieve sector. 
Er zal veel moeten gebeuren. Bij een 
kwalitatief goed en gemotiveerd perso
neel behoren ook in de collectieve sec
tor goede en stabiele arbeidsverhoudin
gen. Het is een schrale troost dat deze 

wat sombere inleiding ook zou passen 
voor een beschouwing over vele andere 
Westerse landen (zie bij voorbeeld 
John Gretton en A. Harrison, How 
Much Are Pubtic Servants Worth? Ox
ford 1982). 

Weggemans vraagt allereerst aan
dacht voor het op zich belangwekkende 
feit dat in dit land van zo vele deskun
digen op het gebied van de arbeidsver
houdingen de collectieve sector slechts 
zelden serieus bestudeerd is. Een uit
zondering mag gemaakt worden voor 
de juridische kanten, maar daartegeno
ver staat dat serieuze studie van feiten 
en feitelijke ontwikkelingen op dit ter
rein eigenlijk nog nooit plaats heeft ge
had. Zonder de betekenis van feitelijke 
kennis en van solide argumentaties in 
het politieke spel te willen overschat
ten, moet men wel versteld staan van 
de mate waarin "feiten" worden gepo
neerd die bij nader inzien geen feitelij
ke grondslag blijken te hebben. Dat be
gint al bij de folklore over "de ambte
naar", die net zo min als "de werkne
mer" bestaat en dus tot een nogal ge
differentieerd beeld van de 
arbeidsverhoudingen in de collectieve 
sector noopt. Het leidt vervolgens, 
langs quasi-feiten over de beruchte 
pakketvergelijking, naar misvattingen 
over de sociale zekerheid van over
heidspersoneel. 

Herziening arbeidsverhoudingen 
noodzaak 

Bijna elk hoofdstuk in de door Weg
gemans geredigeerde bundel verhaalt 
van de noodzaak de arbeidsverhoudin
gen bij de overheid te herzien. De dub
belrol van de overheid - als politiek ge
zagsdrager betrokken bij de verhou
ding werkgever-werknemer in het alge
meen, maar tegelijk ook zelf werkge
ver - zet het systeem van de arbeids
verhoudingen in de collectieve sector 
continu onder druk. Daarbij gaat het 
niet in de eerste plaats om de rol van de 
minister van Binnenlandse Zaken in de 
onderhandelingen over bezuinigingen 
op ambtenarensalarissen. Want - zo 
blijkt langzamerhand overduidelijk -
die dubbelrol is, ongeacht de economi
sche situatie, een bron van voortduren
de spanning en levert, vroeg of laat, 
"non-market failures" op. De ene keer 

ten gunste, de andere keer ten koste 
van overheidspersoneel, gepremieer
den en gesubsidieerden; de ene keer 
ten koste van de ruimte voor de parti
culiere sector, de andere keer in haar 
voordeel. 

Voegt men voor de minister van Bin
nenlandse Zaken er nog zijn rol als 
werkgever op het eigen departement 
bij, dan kan men zich goed voorstellen 
waarom - en dat dan wel vooral in 
moeilijke tijden - zo'n bewindsman on
der hevige cross- pressures komt te 
staan. Niet vergeten mag worden dat 
het bovendien zijn departement is dat 
hoog pleegt te scoren op de lijst van de 
minst geliefde overheidsbureaucra
tieën. Het is niet leuk om op alle fron
ten in de verdediging te moeten en het 
overheidspersoneelsbeleid vorm te 
moeten geven vanuit een organisatie 
waarop anderen met veel animo "de 
strijd tegen de bureaucratie" los willen 
laten. 

Voor de vakorganisaties van ambte
naren en trendvolgers geldt in wel heel 
sterke mate dat hun betekenis voorals
nog niet tot serieuze analyse geleid 
heeft. Feiten zijn: een ledental dat met 
de expansie van de collectieve sector 
naar circa 650.000 is gegroeid; een or
ganisatiegraad die onder invloed van 
de economische ontwikkelingen van 
75% in 1975 is teruggelopen tot 60% in 
1985; daarmee verband houdende, een 
sterke toeneming van het activisme, de 
profilering van de leiding van de amb
tenarenbonden en een verschuiving in 
hun positie binnen de algemene vak
centrales. In een gering aantal jaren 
heeft ook de dubbelrol van de vakorga
nisaties zich in toenemende mate ge
manifesteerd (ook al wordt die dubbel
rol in de hier besproken bundel niet in 
die termen verwoord). Hun exclusief 
monopolie bij overleg en onderhande
ling met de overheid geeft de erkende 
of toegelaten bonden een stempel van 
betrouwbaarheid en legaliteit, maar 
daartegenover staan de zo even ge
noemde strijdbaarheid en - dat moet 
van sommige bonden gezegd worden -
populistische trekjes van de leiding. 
Voeg daarbij het ritualistisch aandoen
de touwtrekken om het stakingsrecht 
en de Janus-kop toont ook hier meer 
dan twee gezichten: erkend of toegela-
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ten, maar zich steeds ongemakkelijker 
voelend in het georganiseerd overleg; 
erkend of toegelaten, maar gekortwiekt 
in rechten die nu net als een symbool 
- en meer dan dat - van die erkenning 
beschouwd worden. 
Jaspers laat er in de bundel geen twij
fel over bestaan dat niemand bij zo'n 
onduidelijke situatie gebaat is. Te meer 
geldt dit omdat ieder weet dat er steeds 
minder aanleiding is ambtenaren en 
werknemers in de particuliere sector 
als tegenstelde categorieën op te voe
ren. Er is alle begrip voor de ongetwij
feld stuk voor stuk lucide argumenten 
om nog altijd verder na te denken over 
de ins en outs van een "gewoon" sta
kingsrecht en een "normale" onder
handelingspositie voor ambtenaren en 
ambtenarenorganisaties. Maar ook dit 
soort zaken is niet in perfecte regelge
ving en in honderd procent zekerheden 
vast te leggen. En noch de aard van de 
dienstverlening (zijn er geen monopo
listische bedrijven in de particuliere 
sector?) noch de effecten van collectie
ve acties (hebben speerpuntstakingen 
in de particuliere sector geen "multi
plier" effecten?), noch de inbedding 
van de arbeidsvoorwaardenvorming in 
een politiek kader (zo straft men de on
gelijke voor andermans weigering) zijn 
steekhoudende argumenten voor het 
overeind houden van een constellatie 
die zichzelf overleefd heeft, getuige de 
hier wel zeer stevige dossier-vorming 
in de jurisprudentie van de laatste ja
ren. 

Salarisbeleid 
Pièce de résistance in de discussie 

over de arbeidsverhoudingen in de col
lectieve sector, is de laatste jaren uiter
aard de zogenaamde omschakeling van 
een trendvolgend naar trendsettend sa
larisbeleid geweest. Zogenaamd omdat 
in elk geval van een trendsettend beleid 
geen sprake is geweest. In een ont
nuchterende rapportage maakt Herwey
er duidelijk dat de overheid in het tijd
vak 1979-1985 een eigen zelfstandig sa
larisbeleid voert dat negatief afsteekt 
ten opzichte van het beleid in de markt
sector. En, waard om letterlijk geci
teerd te worden: 
"Een trendsettend salarisbeleid? ... De 
overheid stelt met haar bezuinigingsbe
leid geen voorbeeld aan de marktsec
tor. Het beleid is er juist op gericht het 
werken in de marktsector aantrekkelij
ker te maken". (p. 177) 

Op korte termijn - zo kan gezegd 
worden - is met dit beleid een aantal re
sultaten geboekt. Maar ook hier is het, 
zoals bij elk onderwerp waar het doel 
mede moet zijn het werken in een sta
biel kader, zaak de (middel)lange ter
mijn te verdisconteren. Kwaliteitsver-

schillen tussen personeel in een goed 
betaalde particuliere en een slecht be
taalde collectieve sector slaan terug op 
het bedrijfsleven en de individuele bur
ger. Ontevredenheid over de prestaties 
in de collectieve sector vergroot de 
druk vanuit de marktsector op de col
lectieve ruimte. Dat kan betekenen: 
van kwaad tot erger. Elders is boven
dien gebleken dat men de kans loopt na 
zo'n vijf tot acht jaar geconfronteerd te 
worden met schoksgewijze inhaalron
des. 

Alweer geldt dat onduidelijkheid en 
vooral onzekerheid troef zijn. Het spel 
der krachten moet hier wel in banen 
blijven om te voorkomen dat er 
Rietkerk- rondes komen. Herweyer 
stelt een gedifferentieerde trend voor: 
laat categorieën ambtenaren, gepre
mieerden en gesubsidieerden sporen 
met vergelijkbare categorieën in de 
markt. Het zou een alternatief voor de 
rigoreuze pakketvergelijking kunnen 
zijn. Het is de moeite van het overwe
gen waard. 

Van kwantiteit naar kwaliteit 
Een laatste onderwerp, dat alweer 

gepaard kan gaan met een krachtig 
pleidooi voor herziening, is het werk
gelegenheidsbeleid voor de collectieve 
sector. Op vrijwel alle fronten blijken 
de maatregelen problemen op te roe
pen. Slechts de bevordering van deel
tijdarbeid lijkt redelijk gelukt te zijn, 
zij het dat dit allerminst door de gehele 
collectieve sector heen het geval is. 

De herbezetting van door arbeids
duurverkorting vrijkomende ruimte, 
het "jong voor oud" motto van de ver
vroegde uittreding en het scheppen van 
32-uurs-banen zijn stuk voor stuk 
questieus gebleken. De financiële pro
blemen hebben mogelijke effecten van 
deze goed bedoelde maatregelen niet 
alleen geneutraliseerd, maar van de 
deugd is hier nood gemaakt. In plaats 
van "jong voor oud" komt "niets voor 
oud" en de 32-uurs-maatregellevert in 
de praktijk één van de voornaamste bij
dragen aan de vermindering van het vo
lume van de collectieve sector. Overi
gens geldt ook hier weer, dat de lange
re termijn er heel anders uitziet dan de 
korte termijn. Het is immers nogallo
gisch om 40-uurs-banen zoveel moge
lijk te conserveren en bij vacatures 
functievereisten op te voeren die de en
tree van beginners, dus de introductie 
van 32-uurs-banen, tegengaat. 
Het zou, dit beeld overziende, zinnig 
zijn duidelijkheid te creëren over het 
werkgelegenheidsbeleid in de collec
tieve sector. Ook hier is een gedifferen
tieerder aanpak gewenst en zou het ge
woonweg verstandig zijn de notie van 
"het werkgelegenheidsbeleid voor de 
collectieve sector" te laten varen. Wij 

moeten met het personeel in de collec
tieve sector van kwantiteit naar kwali
teit. En wij mogen onze ogen niet slui
ten voor de technologische ontwikke
lingen en hun evenzeer gedifferentieer
de invloed op de factor arbeid in de 
collectieve sector (zie P. Winsemius, 
Handen vrij voor werkelijke prioritei
ten rijksapparaat, in: Liberaal Reveil, 
oktober 1985). "Het werkgelegen
heidsbeleid voor de collectieve sector" 
is een misleidende term, die als het wa
re vraagt om moeilijkheden, contradic
ties en contra-effectieve maatregelen. 

Het aldus geschetste beeld van de ar
beidsverhoudingen in de collectieve 
sector is - zo is al geschreven - weinig 
geruststellend te noemen en steekt 
schril af tegen de behoefte aan goede 
en stabiele arbeidsverhoudingen. In die 
behoefte verschilt de collectieve sector 
niet van de particuliere, en zeker niet 
voor zover de aanwezigheid van een 
kwalitatief goed en gemotiveerd over
heidspersoneel een noodzakelijke 
voorwaarde vormt voor een goed draai
end maatschappelijk en economisch 
bestel. En om daarover geen mis
verstand te laten bestaan, daarbij gaat 
het bovendien om veel meer dan een 
gevecht om de ambtenarensalarissen. 
Hoe krijgt het overheidspersoneel - na 
al die energie in de strijd om de centen 
te hebben gestoken- zijn "public servi
ce" oriëntatie terug? Kan het de stap 
van min 3 V2% naar toegewijde publie
ke dienstverlening zetten? Hoe kan de 
psychologische afstand tussen de col
lectieve en de particuliere sector ver
kleind worden? Wanneer maken poli
tieke gezagsdragers weer melding van 
"de zo gewaardeerde steun van zovele 
toegewijde, effectief opererende amb
tenaren"? Ook daartoe zijn goede en 
stabiele àrbeidsverhoudingen hard no
dig. 



Boekbespreking: 
De Verenigde Staten 1n de 
Twintigste Eeuw. * 

Dr. Kenneth Hanf 

Voor iemand die geschiedschrijving 
nog in herinnering heeft als een inter
essant, maar soms droog optellen en 
behandelen van gebeurtenissen en ont
wikkelingen in de tijd (en waar men al
le moeite gaf zich van eigen meningen 
en waarde- oordelen te onthouden), 
toont het boek van M. van Rossem aan, 
dat het ook anders kan. Het werkt ver
frissend als President Warren Harding 
(1920-24) wordt gekarakteriseerd als 
een "onbetekenende, programmaloze 
sukkel", of de paradoxale situatie waar
in culturele reactionairen zich in de ja
ren twintig tegenover de moderne in
dustriële orde bevonden, geïllustreerd 
wordt met de opmerking dat "het ge
vaar dat hun opgroeiende kinderen 
achter in de van pa geleende auto ze
denverwilderend zouden gaan vrijen, 
weerhield de godvrezende burgers er 
niet van een auto op afbetaling te ko
pen". Deze auteur gebruikt een onder
houdende, af en toe bijna oneerbiedige 
schrijfwijze en gaat niet verstek met 
zijn meningen over beschreven gebeur
tenissen of de verdienten (of juist het 
gebrek daaraan) van historische per
soonlijkheden, over andere geschied
schrijvers, over het menselijke leven en 
nog wat meer. Hier en daar werkt dat 
alles "too cute" en zijn soms tenden
tieuze taal bij sommige opmerkingen 
brengt vragen en interpretaties naar bo
ven, waarop dan niet nader wordt inge
gaan. Desalniettemin is hij erin 
geslaagd, zoals de uitgever het zelf 
heeft geformuleerd, "een vlot leesbare 
samenvatting van de gangbare histori-

sche kennis omtrent de Amerikaanse 
geschiedenis van de laatste honderd 
jaar" te presenteren. 

Van Rossem begint zijn overzicht 
van het tijdperk van de jaren negentig 
in de vorige eeuw tot en met de val van 
Nixon, met een hoofdstuk over de soci
ale, culturele en politieke effecten van 
de transformatie van kleinstedelijk, 
agrarisch Amerika in een modern geïn
dustrialiseerd land. In de daarop vol
gende hoofdstukken behandelt hij ach
tereenvolgens de binnenlandse ontwik
kelingen van de jaren twintig en dertig; 
de buitenlandse politiek van de VS van 
de tussen- oorlogse periode tot aan het 
begin van de Koude Oorlog; de periode 
van de nationale consensus (1945-65); 
Amerika op het wereldtoneel vanaf Ei
senhower tot en met Nixon; en het eind 
van de consensus, beginnend in de laat
ste jaren zestig en culminerend in de 
val van Nixon. 

De auteur organiseert zijn beschrij
ving van deze etappen van de Ameri
kaanse geschiedenis rond de persoon
lijkheid en politieke handelingen van 
de verschillende presidenten en plaatst 
ze qua persoon en politiek verschijnsel 
in hun tijd. Zodoende brengt hij deze 
politieke leiders in verband met voor
afgaande ontwikkelingen en beoordeelt 
ze in termen van hun betekenis voor de 
daarop volgende jaren. Hoewel daar
door het geheel een zeer sterk presi
dentieel perspectief krijgt, vermijdt 
Van Rossem een te simpele "great
man" interpretatie, door zijn verwij
zingen naar de politieke en maatschap
pelijke krachten die de keuze- en actie
mogelijkheden van de Chief Executive 
effectief beperkten. 

Een van de sterkste kanten van het 
boek is de duidelijke wijze waarop Van 
Rossem de samenhang tussen techno
logisch-economische ontwikkelingen, 
sociaal- culturele veranderingen en 
politiek-bestuurlijke consequenties 
naar voren brengt. Zijn interessante 
beschrijving bij voorbeeld van de ont
wikkeling van de auto-industrie en de 
economische en culturele rol van de 
auto in de Amerikaanse samenleving 
(de eerste cultuur die geheel toegesne
den was op de auto) maakt de conse
quenties van deze nieuwe technologie 
duidelijk voor het leefpatroon en ver
spreiding van de bevolking, de op-

komst van de suburbs en de daaraan 
verbonden Jeegloop van de steden. Van 
Rossem toont aan hoe een andere uit
vinding, de televisie, op cultureel ge
bied een "homogeniserende werking" 
heeft uitgeoefend, in verband met de 
integratie van de Amerikaanse samen
leving rond het leefpatroon van de mid
denklasse, maar ook directe politieke 
consequenties heeft gehad voor verkie
zingen en de rol van de politieke partij
en. Ook interessant is zijn betoog over 
de impact van de combinatie van elec
triciteit en vrachtauto's (maar ook de 
air-conditioner) op de industrialisering 
van Amerika's westen en zuidwesten na 
1920. Deze door de Tweede Wereld
oorlog bevorderde ontwikkeling gaf 
Amerika een tweede industriesysteem 
en legde de basis voor de politiek be
langrijke verschuiving van de econo
mische en demografische zwaartepun
ten van het land naar de "sunbelt" toe. 

Dit beeld van onderlinge samenhan
gen tussen technologisch-economische, 
sociaal-culturele en politiek-bestuurlijke 
faktoren levert de context waarbinnen 
de lezer kennismaakt met: 

de ontwikkeling, organisatie en het 
functioneren van de politieke insti
tuties in de VS; 
de toenemende rol van de overheid 
ten aanzien van de economie en de 
groeiende verwevenheid tussen 
staat en bedrijfsleven bij de op
komst van het "corporale capita
lism"; 
de interacties tussen economische 
ontwikkelingen, maatschappelijke 
belangen, politieke stromingen, 
persoonlijkheden, instituties en 
beleid; 
de inhoud en consequenties van de 
binnenlandse en buitenlandse poli
tiek en de wederzijdse beïnvloe
ding daarvan. 

Van Rossem behandelt de buiten
landse politiek van de VS in twee apar
te hoofdstukken. In het eerste, dat zich 
bezighoudt met de ontwikkeling van 
Amerika tot een wereldmogendheid, 
gaat het allereerst om de tijd tussen de 
oorlogen, toen de VS probeerden zich 
vrij te houden van bindende internatio
nale verplichtingen; daarna komen de 
militaire aspecten van de oorlogsvoe
ring en de plannen voor de na-oorlogse 
wereldorde aan de beurt; en dan wordt 
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het einde van de samenwerking tussen 
de geallieerden en de ontwikkeling 
naar de vijandige confrontatie tussen 
de VS en SU behandeld. In verband 
met de opkomst van de Koude Oorlog 
gaat de auteur in op de origine van de 
containment policy, (het in bedwang 
houden van de bedreigende Russische 
expansie) en de militaire invulling van 
het containment-begrip, de blijvende 
hoeksteen van het Amerikaanse veilig
heidssysteem. 

Het tweede hoofdstuk gaat over de 
periode 1953-1974 en beschrijft hoe, na 
het gematigd optreden van Eisenhower 
inzake de nationale veiligheid, met 
Kennedy een tijdperk van actieve bui
tenlandse politiek begon, dat zich ech
ter niet los kon maken van de ideologie 
van het containment-beleid. Terwijl de 
interventie in Vietnam "het echec van 
de containment-politiek" betekende, 
bleven ook de pogingen van Nixon en 
Kissinger de VS uit dit moeras te be
vrijden, gehecht aan de veronderstel
lingen van het gemilitariseerde begrip 
van containment. Als deel van een sy
steem van nationale veiligheid door de 
militaire containment van de Sovjetu
nie was hun détente politiek bedoeld, 
als een poging de Russen een soort 
"self-containment" op te leggen, door 
hen als partners van Amerika in een sy
steem van medeverantwoordelijkheid 
voor de wereldorde te binden. 

Hoewel deze gebeurtenissen en ont
wikkelingen op het gebied van buiten
landse politiek afzonderlijk worden be
keken, legt Van Rossem duidelijk ver
band tussen handelingen op de binnen
en buitenlandse tonelen. Hij laat bij 
voorbeeld zien hoe het Amerikaanse 
"zendingsbewustzijn" en het geloof dat 
de eigen natie anders en beter is dan 
andere naties, in het buitenlandse be
leid doorwerkt; hoe deze Wilsonse tra
ditie de na-oorlogse benadering tot de 
Sovjetunie mede bepaalt en hoe de mi
litarisering van de containment-politiek 
de economische groei stimuleerde 
waarop de grote nationale consensus 
berustte. 

In zijn boek onderscheidt Van Ros
sem zich doorgaans bewust van andere 
geschiedschrijvers van zowel de recht
se als de linkse kant. Hij geeft "credit 
where credit is due", maar onderzoekt 
kritisch de veronderstellingen waarop 
deze interpretaties rusten en haalt de 
vooroordelen en denkfouten naar voren 
die- zijns inziens -bij hen zijn ingeslo
pen. Hij aarzelt ook niet aan te geven, 
hoe hijzelf de historische betekenis van 
een president of andere politieke figuur 
ziet. 

Te zamen met andere historici vindt 
hij de verdiensten van Franklin D. Roo-

sevelt, de conservatieve redder van het 
Amerikaanse kapitalisme, juist in deze 
redding van de continuïteit en de stabi
lisering van de Amerikaanse sociale 
orde. Ook al was hij niet in staat de 
economische crisis op te lossen, toch 
heeft hij volgens Van Rossem "zo on
geveer het maximum gedaan onder de 
omstandigheden". Na een welwillende, 
opwaarderende kijk op de ambtsperio
de van Truman, spreekt de auteur zich 
positief uit over de gematigde politieke 
koers van Eisenhower. In het bijzonder 
heeft hij lof voor de terughoudendheid 
van deze president op het gebied van de 
buitenlandse politiek (Eisenhower niet 
te verwarren met zijn minister voor 
buitenlandse zaken, John Poster Dul
les!) in zijn poging de kosten voor 
Amerika's veiligheid zo laag mogelijk 
te houden. In dit verband zet Eisenho
wer zich duidelijk af tegen de "Imperi
ale ambities" van zijn opvolgers. De 
fatale ontwikkeling begon met Kenne
dy, die bereid was "any price" te beta
len en de verantwoordelijkheid op zich 
te nemen voor alle problemen van de 
wereld. Deed Eisenhower niet veel 
goeds, omdat hij eigenlijk niet veel 
deed, Kennedy kon weinig succes boe
ken in de vorm van concrete prestaties, 
hoewel hij moeite deed Amerika in be
weging te zetten naar de "New Fron
tier". Op een meer symbolisch-reto
risch niveau ziet Van Rossum een wat 
fataal succes van Kennedy's politiek: 
zijn bijdrage aan de verandering van de 
politieke atmosfeer in Amerika, waar
door hij verwachtingen wekte ten aan
zien van wat de overheid en de presi
dent konden doen, die door zijn opvol
gers nooit vervuld konden worden. 

Het bleef Lyndon B. Johnson voor
behouden met zijn Great Society het 
werk de New Deal en de Fair Deal te 
voltooien. Als wij zijn Vietnam-avon
tuur buiten beschouwing laten, was hij, 
zo concludeert Van Rossem, de meest 
succesvolle na-oorlogse president. Het 
oordeel van de auteur over Nixon kon 
niet duidelijker zijn: "Met Richard 
Nixon koos het Amerikaanse volk de 
slechtste en gevaarlijkste president die 
de republiek ooit gehad heeft". Deze 
"neurotisch onzekere en daardoor 
machtsbeluste man" had geen gevoel 
voor wat wel dan niet oirbaar was in de 
politiek. Nixon's misbruik van politie
ke macht schrijft Van Rossem toe aan 
een ongelukkige combinatie van twee 
faktoren: zijn eigen neurotische, para
noïde karakterstructuur en de hypertro
fie (dat wil zeggen, abnormale toena
me) van het Amerikaanse president
schap na 1960. 

Het kan zeker geen verwijt aan de 
auteur zijn, maar bij het lezen van het 
hoek zocht ik steeds naar mijn ver-

trouwde, afhankelijke en onafhankelij
ke variabelen: wat zou verklaard moe
ten worden en door welke faktoren? 
Wat moet ik aan het einde van mijn rit 
door de geschiedenis van Amerika we
ten (behalve de op zich zeker nuttige 
informatie over wat er in deze honderd 
jaar was gebeurd)? Wat ik wel aardig 
aan dit boek vind, is, zoals opgemerkt, 
de manier waarop Van Rossem tracht 
verband te leggen tussen technolo
gisch-economische, sociaal-culturele 
en politiek-bestuurlijke ontwikkelin
gen. Maar hij komt nog meer aan mijn 
behoefte aan analytische structuur te
gemoet, door met de analyse van de 
onderlinge samenhangen tussen deze 
faktoren - zowel drijfveren als conse
quenties - de confrontatie tussen tradi
tie en moderniteit in de modernisering 
van Amerika te schilderen. In deze zin 
wordt de reeks historische gebeurtenis
sen (die immers de "gegevens" voor 
elk boek over dit tijdperk zijn) gebruikt 
om het proces te beschrijven van desin
tegratie van de "traditonele " samenle
ving, de ideologische, culturele en po
litieke reactie van traditionele elites op 
de bedreiging van de vertrouwde "way 
of life", en het zoeken naar herintegra
tie van deze traditionele waarden en 
idealen onder de randvoorwaarden van 
de nieuwe industriële orde. 

Leidraad 
Dat moderniserings-perspectief op 

de tranformatie van de VS van een 
overwegend agrarisch tot een in
dustrieel land, levert de leidraad voor 
een tocht door honderd jaar Ameri
kaanse geschiedenis. Zoals al vermeld, 
begint Van Rossem het verhaal met een 
betoog over de ingrijpende veranderin
gen die veroorzaakt werden door de in
dustrialisatie van Amerika en de resul
terende spanningen tussen de oude en 
de opkomende nieuwe orde. In dit ver
band onderscheidt de auteur drie prin
cipieel mogelijke reacties op de snelle 
industrialisering van het land, uitgaan
de van het oude Amerikaanse waarden
patroon: volledige afwijzing, voor
waardelijke acceptatie, of aanvaarding 
en nieuwe integratie op het nationale 
niveau. Van Rossem laat zien hoe de 
onzekerheid van de kleine burgerij 
voortdurend in verschillende gedaanten 
in het politieke en culturele leven van 
de VS terugkeert en in welke vorm de 
bovengenoemde reactiepatronen in de 
hervormingsbewegingen van Amerika 
terug te vinden zijn. Past bij voorbeeld 
het op de boeren en de landbouwgebie
den berustende Populisme volop in het 
eerste patroon, de door de stedelijke 
middenklasse gedragen Progressive 
Movement stond in het tweede: zij wa
ren bereid een industrieel Amerika te 
aanvaarden, maar zagen tegelijkertijd 



de noodzaak in, de nieuwe orde "op te 
voeden" met de waarden van de mid
denklasse en in de naam van de demo
cratie de macht van de grote onderne
mingen te beperken. 

Van Rossem richt de aandacht op de 
"ideologische hypocrisie" van de 
Amerikaanse conservatieven, die ligt 
in de voortdurende strijd tegen de 
symptomen van de moderniteit bij ge
lijktijdige aanvaarding van de moderni
serende kracht, de industriële potentie. 
Misschien meer "nolens" dan "vo
lens" is Amerika terechtgekomen in 
het derde reactiepatroon. Onder deze 
randvoorwaarden viert het traditionele 
Amerika - hoewel zijn oorspronkelijke 
sociaal-economische basis niet meer 
bestaat - toch nog een soort overwin
ning, in zoverre dit waarde- en le
venspatroon opgegaan is in de algeme
ne cultuur van de VS, en is dus niet 
meer gebonden aan de kleine steden en 
landbouwgebieden van zijn origine. Zo 
gezien, is het zeker niet fout te bewe
ren: alle Amerikanen zijn eigenlijk 
conservatief, maar sommigen nog 
meer dan anderen! 

De gezochte herintegratie van Ame
rika binnen de nieuwe industriële orde 
is tweemaal bijna gelukt op basis van 
economisch succes dat liet geloven, dat 
het produktieprobleem in de VS opge
lost was en met de overvloedige pro
duktie het sociale conflict overwonnen 
was. Aan de "New Era" en zijn econo
mische fundament de "new capita
lism" van de jaren twintig maakte de 
crisis en de daarop volgende depressie 
in de jaren dertig evenwel een ontnuch
terend einde. De "vaste overtuiging 
van de Amerikanen, dat de VS anders 
en beter is dan andere naties" overleef
de deze tegenslag en zag zich alsnog 
door de situatie in de jaren vijftig be
vestigd. 

Van Rossem laat zien hoe de New 
Deal en de Tweede Wereldoorlog de 
weg naar de tweede periode van inte
gratie van de VS naar de industriële 
maatschappij hebben voorbereid. De 
oorlog had een soort overheidsuitgaven 
gecreëerd, die stimulerend waren voor 
de economie en tevens politiek accep
tabel waren voor conservatieven, om
dat zij zonder enige sociaal effect ble
ven. Na de oorlog leverde de strijd te
gen het communisme een goede reden 
om "de voor de stimulering van de eco
nomie noodzakelijke overheidsuitgaven 
op militair terrein te continueren en 
dus blijvende welvaart te verzekeren". 

De materieële integratie van ver
schillende groepen in de samenleving 
rond het standaard-levenspatroon van 
de middenklasse, maakten de indruk 
dat de VSD cultureel en materieel hard 
op weg waren naar de klassenloze sa
menleving. In de sterk conformistische 

en gehomogeniseerde (maar veilige) 
wereld van de voorsteden had men in 
"suburbia" in de jaren vijftig "op heel 
simpel niveau dat, wat de Amerikanen 
altijd verlangd hadden: een synthese 
van stad en platteland". In deze klas
senloze consumptie- maatschappij 
scheen de triomf van de "American 
way of life" volledig. In het zelfbeeld 
van het land herkenden de Amerikanen 
zich als "de enige echte revolutionaire 
natie in de wereld": in de VS waren de 
gecombineerde beloften van de in
dustriële én de Franse Revolutie ver
wezenlijkt. Industrialisering had niet 
de essentie van de Amerikaanse natie 
vernietigd, maar integendeel, de mate
riële basis voor haar volle ontplooiing 
gecreëerd. 

Begin van de jaren zeventig was het 
weer zo ver: het fundament van de na
tionale consensus in de daaraan vooraf
gaande twee decennia wankelde, toen 
de veronderstellingen waarop deze 
consensus-euforie berustte onjuist ble
ken te zijn. Ten eerste was het duide
lijk, dat het produktieprobleem nog 
lang niet opgelost was. Bovendien kon 
er geen sprake zijn van sociaal
culturele integratie van arbeiders en 
middenklasse. Ook de ontdekking van 
een "underclass" (die de helft van alle 
zwarten maar ook arme blanken en een 
deel van de nieuwe, voornamelijk 
Spaans sprekende immigranten omvat) 
verstoorde het beeld van de klassen
loze- samenleving-in-wording. Het lijdt 
in ieder geval geen twijfel, dat de pro
blemen van een industrieland immens 
groot blijven in de VS. 

In dit verband rijst voor Van Rossem 
de vraag, of Amerika deze problemen 
kan en wil oplossen, dat wil zeggen, of 
"de Amerikaanse bevolking de politie
ke wil en de politieke leiders zal kun
nen vinden". Gezien het feit dat de 
meerderheid van de bevolking zeer of 
redelijk welvarend is en dat electoraal 
gesproken elke politicus het zich kan 
permitteren deze underclass te nege
ren, moet het antwoord uit zijn eigen 
analyse Van Rosseurn pessimistisch 
stemmen. Want, zoals hij zelf op
merkt: "zolang de zwijgende meerder
heid de werkelijke problemen niet ho
ren wil, zullen politici gekozen worden 
die met goedkope retoriek proberen 
lang vervlogen illusies over de exeptio
nele kwaliteit van de VS nieuw leven in 
te blazen". 

Ondanks zijn eigen analyse eindigt 
de auteur met een grillige, bijna ''Ame
rikaanse" noot: hij ziet een "gunstiger 
perspectief op de toekomst" als de De
mocratische partij erin slaagt "met een 
gematigd sociaal-voelend hervormings
beleid, dat ook rekening houdt met de 
materiële belangen en culturele gevoe
ligheden van de arbeiders en de lagere 

middenklassen, een politieke come
back te maken". Tot nu toe is dat alles 
behalve gelukt. Sinds 1984 lijken zij 
zelfs nog verder van dit doel verwij
derd dan ooit tevoren. 

Het is ook niet duidelijk waarom wij 
zouden verwachten dat de ene partij 
over zijn Amerikaanse schaduw zou 
moeten kunnen springen, zij blijft ook 
een produkt van het meer omvattende 
systeem. Zowel Carter als Reagan 
staan midden in deze traditie, met hun 
oproepen aan het volk tot bezinning op 
de goede Amerikaanse waarden en 
idealen en tot beëindiging van het ver
lammende zelf-onderzoek. Het land 
moet zich naar voren richten, het volk 
moet de historische belofte van de natie 
realiseren. In tegenstelling tot Carter 
echter, blijkt Reagan gedragen door de 
structurele veranderingen die in recen
te jaren het politieke gezicht van Ame
rika hebben doen veranderen. Terwijl 
er een nieuwe dag voor de "sunbelt" 
(zowel in geografische als cultureel
ideologische zin) aanbreekt, dreigt een 
koude nacht over de rest van het land te 
vallen! 

Zo pessimistisch is Van Rossem nu 
ook weer niet. Voor mijzelf zie ik met 
grote belangstelling de tweede uitgave 
van zijn boek tegemoet, waarin hij de 
perioden Carter en Reagan gaat behan
delen. En zou het laatste hoofdstuk 
daarvan niet de titel moeten dragen: 
"De nieuwe consensus of reactie tri
omfiaal?" 

Maar men behoeft niet te wachten op 
die herziene uitgaven. Ook de voorlig
gende versie biedt de kenner nieuwe 
inzichten in het vertrouwde materiaal 
en geeft hem reden, over bekende ge
beurtenissen en ontwikkelingen na te 
denken. Diegenen, die zich voor het 
eerst op dit terrein begeven, kan ik het 
boek eveneens sterk aanbevelen als een 
plezierige en informatieve kennisma
king met de geschiedenis van een soms 
irritant, maar toch interessant land. 

* M. van Rossem, De Verenigde Staten 
in de twintigste eeuw, HES Uitgevers, 
Utrecht 1984, 363 blz. 
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GESCHRIFTEN VAN 
DE PROF.MR. B.M. TELDERSSTICHTING 

Onlangs is de volgende publikatie van 
de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting -
het wetenschappelijk bureau van de 
VVD - verschenen: 

No. 56 
De rechtspositie van de ambtenaar 

Auteurs: Mr. W .J. Geertsema, Mr. R. 
Hansma, J.C. Milders, P.C. van der 
Molen, Drs. P. Zevenbergen en Mr. 
R.M.J.M. Bos. 

Dit geschrift geeft een liberale visie 
op een aantal brandpunten in de rege
ling van de rechtspositie van de ambte
naar. Zo stellen de auteurs dat, tegen-

over toekenning van het stakingsrecht 
voor ambtenaren, een versoepeling 
van het ontslagrecht dient te staan. 

Ook zou, wanneer een ambtenarensta
king zware risico's voor de nationale 
veiligheid met zich mee zou brengen, 
de overheid bepaalde groepen ambte
naren moeten kunnen uitsluiten. Daar
naast uiten de auteurs hun twijfels over 
de noodzaak en het nut van de zoge
noemde pakketvergelijking. Huns in
ziens worden onrechtvaardig geachte 
inkomensverschillen vanzelf rechtge
trokken door het marktmechanisme, 
mits dit maar zo optimaal mogelijk kan 
functioneren. 

Aan het feit dat de arbeidsvoorwaar
den van de ambtenaren eenzijdig door 
de minister van Binnenlandse Zaken 
worden vastgesteld is, volgens de au
teurs, niet te ontkomen, gegeven het 
bestaan van het parlementaire budget
recht. 

U kunt dit geschrift bestellen door 
overmaking van f 12,50 (inclusief ver
zendkosten) op postrekening nr. 
3349769 t.n.v. de Prof Mr. B.M. Tel
dersstichting, Koninginnegracht 55a, 
2514 AE 's-Gravenhage, onder ver
melding van geschrift no. 56. Na ont
vangst van dit bedrag wordt U zo spoe
dig mogelijk een exemplaar toe
gestuurd. 

HONDERD JAAR LIBERALE PARTIJ
VORMING 1885-1985 

De redactie van Liberaal Reveil vraagt 
uw aandacht voor het themanummer 
van het blad LEF over "Honderd jaar 
liberale partijvorming, 1885 - 1985': 
LEF ofwel "Liberté, Egalité, Fraterni
té" is het politieke kaderblad van de 
JOVD. Dit 80 pagina's tellende num
mer met een schat aan informatie is 
voor f 12,50 te bestellen bij de JOVD. 

Liberalen blinken niet zo uit in de 
beschrijving van hun geschiedenis. De 
recente historie is slechts summier en 
incompleet aan de orde geweest, bij 
voorbeeld in het kader van biogra
fieën. Partijhistoricus Vonhoff heeft 
zich op dit terrein van de geschied
schrijving vooral verdienstelijk ge
maakt. Eén der auteurs van het thema
nummer van LEF, namelijk drs.ds. 
A.D. H. Huysman is bezig met een pro
motieonderzoek over de historie van de 
VVD. 

Het themanummer is voor ongeveer 
de helft gewijd aan de periode tot 1945. 
Vooruitlopend op de oprichting van de 
Liberale Unie in 1885 speelden ook di
verse belangwekkende ontwikkelingen 
zoals de uitbreiding van het kiesrecht, 
de grondwetsherziening van 1848 van 
Thorbecke en de aanzetten tot partij
vorming. Na 1885 is de ontwikkeling 
van het algemeen kiesrecht van grote 

invloed evenals de zogenaamde ''socia
le kwestie': Door liberalen is altijd bij
gedragen aan de ontwikkeling van de 
sociale wetgeving. Op al deze onder
werpen wordt ingegaan. 

In twee bijdragen wordt ingegaan op 
de partijvorming rond de Tweede 
Wereldoorlog. Eerst daarna, in 1948, 
kwamen de verstrooide liberalen gro
tendeels bijeen in één partij, de VVD. 

De daarna volgende artikelen bren
gen ons in rap tempo in het heden. Bij
dragen over de "roaring sixties" over 
het "Liberaal Democratisch Centrum" 
en over de oprichting van D66 vormen 
een intermezzo naar beschouwingen 
van thans nog actieve politici te weten 
drs. L. Hermans (VVD) en profmr. 
J.F. Glastra van Loon (D66). Ter af 
ronding vervolgens nog twee bijdragen 
over resp. de verzorgingssamenleving 
en 'äe revolutie van de nieuwe burger': 

Traditiegetrouw informeert de JOVD 
haar aanhang over liberale ontwikke
lingen bij zowel VVD als D66. Zeker in 
een nummer dat over de historie van 
het liberalisme gaat is dat passend. 
Binnen het bestek van de beschikbare 
ruimte wordt veel informatie gegeven, 
al is duidelijk dat er nog veel meer te 
zeggen zou zijn geweest. (J. W) 

Bestellingen: maak f 12,50 (incl. 
porti) over op girorekening 
54.67.271 t.n.v. JOVD-propaganda
rekening, Prins Hendrikkade 104, 
1011 Al Amsterdam, onder vermel
ding van "themanummer LEF 
1985': 
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