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Voorwoord 

EEG - Hoeveel er bij? Een belangrUke vraag 
die te weinig aandacht krijgt. Het gaat er 
immers niet alleen om, of wU Griekenland, 
Spanje en Portugal wel geschikt vinden om 
tot de club toe te treden, maar ook of 
uitbreiding van het aantal leden het karakter 
van de club onaangetast zal laten. Zo niet, 
dan rijst de vraag: Hoe erg is dat? Ons 
nieuwe Kamerlid dr W. F. van Eekelen, tot 
voor kort als ambtenaar van de buitenlandse 
dienst werkzaam op het ministerie van 
Buitenlandse zaken, geeft zUn antwoord op 
deze vrag.en. 

De overdracht van Technische Kennis is een 
opschrift, dat onze niet-technische lezers zal 
doen schrikken. Geen beginnen aan. Het gaat 
hier echter om de overdracht van zulke 
kennis aan de ontwikkelingslanden, van nog 
meer betekenis op langer zicht dan de 
overdracht van fondsen. Welnu, de meeste 
technologie is in handen van particuliere 
ondernemingen. Dat is een uitgangspunt van 
de auteur van dit artikel, mr F. Bolkestein, die 
in het grote bedrijfsleven ervaring heeft 
opgedaan met deze problematiek. 

De secretaris-generaal van de Federatie van 
Liberale en Democratische Partijen in de 
Europese Gemeenschap drs F. A. Wijsenbeek 
schreef voor ons Een vergeiUking van 
nationale en federatieve partijprogramma's 
ter zake van de Europese eenwording. De 
titel spreekt voor zichzelf. Het energie
programma van de Amerikaanse president 
Carter is een goede aanleiding ook het 
Nederlandse beleid terzake eens onder de loep 

te nemen. Kan een liberale aanpak van het 
energie probleem effectief zUn? is de vraag 
die drs J. H. Lambers van de Nederlan.dse 
Gasunie aan de orde stelt. 

In ons vorige nummer besprak 
mr W. J. Geertsema zeer critisch het boek 
Parlementaire informatie, besluitvorming en 
vertegenwoordiging. De auteur Dr 
M. P. C. M. van Schendelan reageert thans 
op deze kritiek. Geertsema zal daar in het 
volgende nummer weer op antwoorden. 

Redactielid Scholten uit zUn bezorgdheid over 
De toekomst van de Parlementaire 
Democratie. De betekenis van de 
spelregels der pacificatie-democratie is 
aangetast en de politieke strUd verhevigd 
zonder dat er tot nu toe duidelijke nieuwe 
mechanismen van politieke wilsvorming 
voor in de plaats kwamen. Ook parlementen 
en overheden kunnen bedolven raken onder 
het hooi, dat zU te veel op de vork namen. 

Enige tUd geleden aanvaardde professor 
S. W. Gouwenberg zUn ambt aan de 
Erasmus Universiteit met Een rede over 
de democratische rechtsstaat en het 
emancipatiestreven. Onder deze titel wUdt 
redactielid Simons een beschouwing aan die 
rede, die uitmondt in een oproep aan ons 
als sociaalgezinde liberalen. 

Tot onze spijt moeten wU u mededelen, dat 
H. L. Vonhoff zich wegens zUn drukke 
werkzaamheden genoopt heeft gezien reeds 
na korte tUd uit de redactie te treden. 
Het ga hem goed. 



De toekomst van de Parlementaire 
Democratie 

G. H. Scholten 

(bewerking van een rede uitgesproken op het 
congres van de Liberale Studenten Vereniging 
Nederland over de toekomst van de parlemen
taire democratie te Rotterdam op 23 april 1977) 

Inleiding 
De parlementair-democratische rechtsstaat Is de 
staatkundige uitwerking van de liberale vrij
heidsideologie. Liberalen zijn er terecht trots 
op dat die staatsvorm in een aantal Janden 
- waaronder Nederland - door onze politieke 
voorouders tot stand werd gebracht. Zij kunnen 
zich verheugen over het feit dat parlementair
democratische spelregels in Nederland door een 
grote meerderheid worden onderschreven. 1) 
Toch blijkt uit de keuze van het congresthema 
van de Liberale Studentenvereniging Nederland 
en uit tal van publicaties dat velen- zowel 
liberalen als anderen - zich zorgen maken over 
de toekomst van de parlementaire democratie. 2) 
Men vraagt zich af of het stelsel niet wordt 
uitgehold en of er feitelijk nog wel volgens de 
spelregels wordt gehandeld. Sommigen menen 
zelfs dat de parlementaire democratie nooit 
veel meer dan een loze gevel Is geweest. 

Bovendien is er terecht bezorgdheid over 
internationale ontwikkelingen. De illusie dat de 
parlementaire democratie een gemakkelijk 
export-artikel zou zijn heeft tot ernstige teleur
stellingen geleid. 3) Wij leven in een wereld die 
overwegend niet-democratisch en zeker niet 
parlementair-democratisch wordt geregeerd. 

Tegenover betrekkelijk hoopvolle ontwikkelingen 
van de laatste jaren in Griekenland, Portugal 
en Spanje staat zeer veel dat tot grote bezorgd
heid stemt. De parlementaire democratie in het 
kleine stukje van de wereld dat Nederland heet 
is in belangrijke en nog steeds toenemende 
mate afhankelijk van internationale verhou
dingen. Daar kan Nederland maar heel weinig 
aan doen en wat wij er aan kunnen doen hangt 
mede af van de goede werking van ons eigen 
stelsel. Ik zal mij dan ook tot dit laatste be
perken. 

De kernvraag is of de parlementaire democratie 
enerzijds voldoende bestuurskracht kan op-
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brengen om maatschappelijke ontwikkelingen 
in acceptabele banen te houden en anderzijds 
kan dienen als mechanisme waardoor de invloed 
van de burgers op het bestuur in voldoende 
mate tot uitdrukking kan komen. Bij die invloed 
gaat er om dat de burgers in vrijheid hun 
politieke keuzen kunnen maken. 

Bestuurskracht en invloed van de burgers zijn 
beide noodzakelijk. Autocratie en anarchie zijn 
beide- niet-democratisch. In het eerste geval is 
er een te grote machtsconcentratie, in het 
tweede bestuurlijke onmacht. 

Alleen vrij drastische veranderingen in beleid en 
structuren zullen tot een positief antwoord op 
de kernvraag kunnen leiden. Nu zijn liberalen 
anno 1977 in het algemeen niet erg geneigd tot 
radicale hervormingen. Zij zijn terecht trots op 
een stelsel dat er in Nederland tot nu toe in 
geslaagd is diep ingrijpende maatschappelijke 
en politieke veranderingen op een vrij geslaagde 
manier te besturen. In een grote mate van 
vrijheid en vrede is Nederland er sinds 
Thorbecke aanzienlijk op vooruit gegaan. De 
welvaart, de sociale zekerheid, de gelijkheid en 
de mondigheid van de burgers zijn immens 
toegenomen. 4) Een groot deel van de pro
blematiek van nu bestaat uit ,.welvaarts
kwalen." 5) Liberalen zijn terecht van mening 
dat men voorzichtig om moet springen met een 
stelsel dat zolang zo goed heeft gewerkt. Uit 
vele voorbeelden in het buitenland blijkt dat het 
gemakkelijker is de democratie om zeep te 
helpen dan deze wortel te doen schieten. 

Voorzichtigheid is dus zeker geboden. Maar wij 
moeten ons wel afvragen of het niet nodig is 
vrij drastische veranderingen door te voeren, 
juist om de kern van het stelsel goed te doen 
functioneren en het stelsel veilig te stellen. Voor 
de waarachtige liberaal zijn bestaande instel
lingen en spelregels geen doel in zichzelf. Wel 
is een goed werkend parlementair stelsel voor 
hem het aangewezen middel voor een maat
schappelijke besturing die mensen in staat stelt 
op basis van eigen vrije keuzen in vrede met 
elkaar te leven en de ontplooiing van ieder naar 
eigen aard zo goed mogelijk te verwezenlijken. 
Allereerst wil ik summier schetsen waarom er 
nu redelijke twijfel kan bestaan over een 
positieve beantwoording van de kernvraag. Dan 
wil ik suggesties doen over de manier waarop 
de kans op een positief antwoord vergroot kan 
worden. 



Gronden voor twijfel 
Ongeveer een eeuw geleden kwam in Nederland 
de parlementaire democratie tot stand, onder 
maatschappelijke omstandigheden die sindsdien 
radicaal veranderd zijn. Nederland was toen een 
overwegend agrarisch land, bestaande uit 
betrekkelijk geisoleerde locale gemeenschappen. 
De "heren" hadden het voor het zeggen, het 
"gewone volk" nam meestal beleefd de pet in 
de hand. De overheid speelde een zeer beperkte 
rol bij de sociale beheersing en deed niet veel 
meer dan het handhaven van een beperkt aantal 
rechtsregels en het verzekeren van in- en externe 
veiligheid. 6) 

Een aantal van die heren hield zich in parlement 
en kabinet met het landsbestuur bezig. Hoewel 
zij soms fel tegenover elkaar stonden behoorden 
zij overwegend tot eenzelfde "stand"' en spraken 
zij eenzelfde taal. Hun achtergrond en opleiding 
was vrij homogeen. Als men juridisch enigermate 
geschoold was kon men behoorlijk meepraten 
over alle zaken die aan de orde kwamen. Daartoe 
was ook voldoende tijd. Zolang het aantal dingen 
die de overheid doet gering is en het tempo 
van verandering laag, kan men de zaken rustig 
overwegen en in gedetailleerde wetgeving 
vastleggen. Men kan ook pogen elkaar te 
overtuigen, vooral zolang men weinig last heeft 
van bemoeizuchtige partij-organisaties, achter
bannen en pressiegroepen. 

In het laatste kwart van de vorige eeuw kwam 
in die situatie al veranderingen. Na de (al dan 
niet "zindelijke") burgerheren, kwamen nieuwe 
emancipatiebewegingen op. Het kiesrecht werd 
uitgebreid en "de sociale kwestie'" werd aan de 
orde gesteld. De staatszaken namen toe. 
Lijphart heeft geschetst hoe zich uit de toe
genomen spanningen de typisch Nederlandse 
"pacificatiedemocratie" ontwikkelde. 7) De 
verzuiling op basis van levensbeschouwing 
maakte de ontwikkeling van politieke spelregels 
mogelijk, die het Nederlandse parlementaire 
stelsel een eigen karakter en een zeer grote 
stabiliteit gaven. Na de invoering van het 
algemeen kiesrecht en de evenredige vertegen
woordiging leken de verkiezingen meer een 
periodieke registratie van de aanhang van de 
verschillende "gezindten" dan de uitdrukking van 
op politieke strijdpunten gebaseerde politieke 
keuzen. Voor de aanhanger van de parlementaire 
democratie was dit geen ideale situatie, voor 
de liberale politieke partijen was het evenmin 
gunstig. 

De vrij sterk in geografische gebieden en zeer 
sterk in eigen netwerken van organisaties ge
isoleerde aanhang van de verschillende zuilen, 
liet de eigen leiders een ruime marge om tot 
coalitievorming te komen. Daarbij nam de RKSP 
en later de KVP een centrale plaats in, tot 1963 
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gesteund door bijna 1 /3e van de kiezers. Tot de 
Tweede Wereldoorlog vormden de socialisten 
de belangrijkste oppositiepartij. Na de bevrijding 
stond de samenwerking van KVP en PvdA tot 
1958 garant voor comfortabele regeringsmeer
derheden, waarbij ook de socialisten ongeveer 
een-derde van de stemmen inbrachten. In de 
periode van de kabinetten Drees (1948-1958) 
steunden deze op partijen die samen van 73,8 
tot 82,7 %van de geldig uitgebrachte stemmen 
"inbrachten". De oppositie was uitermate zwak 
en verdeeld. Dit veranderde sterk toen de PvdA 
eind 1958 in de oppositie ging. 
Tengevolge van crisis, oorlog en herstel waren 
de overheidstaken inmiddels zeer vergroot. De 
gedachte aan de "welvaartsstaat" had ingang 
gevonden. Een veelomvattend stelsel van sociale 
verzekeringen en voorzieningen werd opge
bouwd. In de na-oorlogse periode zijn wij steeds 
meer van de overheid gaan verwachten en 
verlangen. 8) De samenleving veranderde in een 
zeer snel tempo. Enkele slagwoorden kunnen 
dit aangeven: bevolkingsgroei, industrialisatie, 
vergroting van de welvaart en communicatie
explosie. 9) Daarbij werd niet alleen steeds meer 
van de overheid verlangd, maar ook werden 
tegelijkertijd de sociologische grondslagen van 
de pacificatie-democratie ondermijnd. Het 
isolement van de zuilen werd doorbroken. De 
KVP werd nagenoeg gehalveerd. 1 0) Na 1965 
bleek dat de traditionele "eerbied voor de 
regenten" en de dociliteit ten aanzien van eigen 
leiders aanzienlijke schade had opgelopen. 
Vooral veel jongeren bleken ernstig teleurgesteld 
in het politieke stelsel en de traditionele 
partijen. Het bleek onder meer uit de opkomst 
van Provo, Nieuw Links, D'66 en de PPR, maar 
ook uit actiegroepen en bewegingen binnen 
andere partijen. 

Deze ontwikkelingen hebben de betekenis van 
de spelregels van de pacificatie-democratie 
aangetast en de politieke strijd verhevigd zonder 
dat er tot nu toe duidelijke nieuwe mechanismen 
van politieke wilsvorming voor in de plaats 
kwamen. Een duidelijke politieke meerderheid 
tekent zich nog niet af. De verkiezingen van 
1972 werden gevolgd door de langste kabinets
formatie in de Nederlandse geschiedenis. Het 
CDA is nog in sterke mate innerlijk verdeeld 
en het weigert een duidelijke politieke keuze. 
Maar ook de PvdA en de VVD zijn er (nog) 
niet in geslaagd ieder voor zich een duidelijke 
en consistente visie op de toekomst te ontwik
kelen. Het lijkt wat overdreven reeds nu te 
spreken van een "Crisis in de Nederlandse 
politiek" 11). Maar de "Halve vernieuwing", 
roept stellig problemen op ten aanzien van 
zowel de bestuurskracht als de invloed van de 
burgers op het bestuur. 12) Een langdurige 
impasse in de politieke wilsvorming is schadelijk 
voor de parlementaire democratie. 



De "revolutie of rising 
expectations" 13

) en de 
overspanning van de overheid 
Wie teveel hooi op zijn vork neemt dreigt er 
onder bedolven te worden. Dat geldt voor 
individuele mensen maar ook voor overheden 
en parlementen. Overspannen verwachtingen 
veroorzaken altijd teleurstellingen en leiden niet 
zelden tot crises. 
Teleurstelling over het falen van de overheid 
wordt onvermijdelijk zodra men van die overheid 
gaat verwachten dat deze een oplossing geeft 
voor problemen die alleen door de inspanning 
van individuen en kleine groepen door deze 
zelf opgelost kunnen worden. Geluk en welzijn 
kunnen alleen door eigen instelling en inspan
ning veroverd worden. De overheid kan niet 
meer doen dan daartoe noodzakelijke - maar 
op zichzelf altijd onvoldoende - voorwaarden 
scheppen en hulp bieden. Daarbij is het gevaar 
groot dat de overheid dat welzijn juist gaat 
ondergraven omdat de eigen inspanning in 
vrijheid er een essentiële voorwaarde toe is. 
De overheid kan en moet minimumvoorwaarden 
voor een menswaardig bestaan garanderen. De 
overheid kan bepaalde faciliteiten aanbieden 
en initiatieven van burgers stimuleren. Maar een 
overheid die veel verder wil gaan wordt al snel 
contra-effectief. Bovendien legt democratie 
beperkingen op aan het autonome vermogen 
van de overheid. Democratie vooronderstelt 
burgers die zich zelf, individueel of in vrijwillige 
samenwerkingsverbanden, in vrijheid ontplooien. 
De periode van expanderende welvaart en 
expanderende overheidsbemoeiing heeft ons 
dat teveel uit het oog doen verliezen. Wij hebben 
ons zelf zo afhankelijk van de overheid gemaakt, 
dat het op verslaving gaat lijken. Maar aangezien 
bij een verslaving de behoeften blijven groeien 
terwijl de mogelijkheden eindig zijn, moet dit 
wel tot ontevredenheid leiden. 
De centrale overheid verstrikt zich bovendien 
zelf in pogingen steeds meer steeds beter te 
doen en te regelen. De Nederlandse neiging tot 
perfectionisme speelt daarbij extra parten. Wij 
willen teveel coördineren. 14) Het gevolg is dat 
de besluitvormingslast van de centrale over
heidsorganen te zwaar is geworden. Het kabinet 
wil teveel doen en presteert daarom te weinig. 
Men heeft onvoldoende gelegenheid op drei
gende crises te anticiperen en moet vervolgens 
teveel tijd en aandacht besteden aan uit de hand 
gelopen situaties. 15) Een en ander heeft een 
cumultatief effect. 

Hetzelfde geldt voor het ambtelijk apparaat. Dit 
is zo omvangrijk en ingewikkeld geworden dat 
de besturing van het apparaat zelf steeds meer 
aandacht en mankracht opeist. Dit gaat meer
malen ten koste van de besluitvaardigheid en 
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van de effectiviteit van op de maatschappij 
gerichte activiteiten. 
Voor het parlement wordt het steeds moeilijker 
voldoende overzicht van en inzicht in het beleid 
te krijgen. De parlementaire agenda is overbelast 
en er moet steeds meer worden overgelaten 
aan commissies en fractiespecialisten. 16) 
Samen met de "terugtred van de wetgever" 17) 
heeft dit tot gevolg dat het parlement zich 
verliest in betrekkelijk vrijblijvende discussies 
over nota's enerzijds en het bijsturen op details 
anderzijds. Maar als het over technische details 
gaat is het parlement meestal de mindere van 
ministers en hun departementale specialisten. 
Terwijl een gezonde parlementaire democratie 
vergt dat het parlement ten aanzien van de grote 
lijnen van het beleid de toon aangeeft en de 
nadere uitwerking en uitvoering aan anderen 
overlaat, ziet men in feite veelal het omge
keerde. 18) De grote lijnen worden veelal 
bepaald door in- en externe adviseurs 19), in 
ondoorzichtige onderhandelingen rond kabinets
formaties en in touwtrekken tussen ministers, 
fractievoorzitters en belangengroepen als het 
kabinet eenmaal tot stand is gekomen. Het 
parlement oefent vooral invloed uit op details 
in kamercommissies. 20) 
De eerder geschetste partijpolitieke impasse in 
Nederland maakt bovendien dat het parlement 
slechts uiterst zelden de consequenties uit de 
ministeriële verantwoordelijkheid durft trek
ken. 21) Als men een minister of een kabinet 
tot heengaan dwingt, heeft dit een ernstige 
politieke impasse tot gevolg. 
De politiek-bestuurlijke overbelasting mani
festeert zich onder meer in een beperkte 
effectiviteit van wetgeving en bestuur. Een 
overmaat aan wettelijke regelingen heeft tot 
gevolg dat niemand meer in staat is de wet te 
kennen en dat door selectieve wetsteepassing 
in feite een situatie van wetteloosheid dreigt. 
Ambtenaren zowel als burgers zijn eenvoudig 
niet in staat alle wetten en voorschriften na te 
leven en men raakt aan wetsovertreding gewend. 
De eerbied voor de wet komt in gevaar. 22) De 
rechter wordt, hierdoor en door de politieke 
impasse, gedwongen tot het nemen van politieke 
beslissingen die eigenlijk in het parlement 
thuis horen. 23) Dit is niet alleen bedenkelijk 
uit een democratisch oogpunt, het dreigt ook de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te 
ondermijnen. 
De veelheid van overheidsactiviteiten maakt het 
onvermijdelijk dat overheidsmaatregelen met 
elkaar botsen en de netto resultaten van het 
totale overheidsoptreden gering worden. 24) 
Met het op zich nemen van nieuwe taken worden 
oude taken minder goed vervuld. Dit geldt zelfs 
voor de meest centrale taak van de overheid, 
het handhaven van orde en veiligheid. 25) 
Het hoeft geen betoog dat dit op den duur 



ernstige gevaren voor de parlementaire demo
cratie oproept. Als het verschil tussen verwach
tingen enerzijds en feitelijke beleidsultkomsten 
anderzijds te groot wordt, zullen teleurgestelden 
naar andere oplossingen gaan zoeken. Dan 
krijgen extt·eme groeperingen hun kansen. Er 
kan dan gemakkelijk een proces van escalatie 
gaan optreden waarbij de parlementaire demo
cratie het onderspit delft. Dit is extra gevaarlijk 
in een periode van economische stagnatie en 
langdurige grote werkloosheid. 

Noodzakelijke veranderingen 
De aanhanger van de parlementaire democratie 
bewijst deze een slechte dienst door de gevaren 
te onderschatten. Er is evenmin reden voor een 
overmatig pessimisme. De parlementaire demo
cratie heeft in verschillende landen meer dan 
honderd jaar bewezen een groot aanpassings
vermogen aan maatschappelijke veranderingen 
te bezitten. De parlementair-democratische 
normen en spelregels worden in Nederland nog 
steeds doÖr zeer grote meerderheden onder
schreven. Hoewel het stelsel op de lange duur 
alleen stand kan houden als de spanning tussen 
normen, verwachtingen en realiteit niet al te 
groot wordt, is er nog wel wat tijd om die 
spanning te verminderen. Daartoe zijn mijns 
inziens een aantal vrij ingrijpende veranderingen 
noodzakelijk. 

Allereerst zal de meest fundamentele oorzaak 
van tal van moeilijkheden moeten worden aan
gepakt. De verwachtingen ten aanzien van het 
kunnen van de centrale overheid moeten meer 
realistisch en dus meer beperkt worden. Dan 
kan men de taak van die overheid gaan beperken 
tot het essentiële. Daartoe reken ik het hand
haven van de democratische rechtsstaat en het 
garanderen van een menswaardig bestaan voor 
alle burgers, alsmede het scheppen van ont
plooiingsmogelijkheden voor individuen en 
vrijwillige verbanden. Daartoe behoort ook een 
globaal toezicht op andere maatschappelijke 
organisaties, om machtsmonopolies te 
voorkomen en individuen en minderheden te 
beschermen. De centrale overheid moet daarbij 
zo min mogelijk taken zelf uitvoeren en zich 
zoveel mogelijk tot hoofdzaken beperken. Er 
moet doortastend gestreefd worden naar ver
eenvoudiging van bestaande regelingen. Zo 
verdient mijns inziens de gedachte van een 
algemene ,.negatieve inkomstenbelasting" ter 
vervanging van het oerwoud aan subsidie-, 
bijstands- en sociale verzekeringsregelingen 
zeer serieuze overweging. 26) 

Een ,.slanke" centrale overheid, waaraan geen 
overdreven verwachtingen worden opgehangen, 
zal in feite effectiever kunnen zijn dan het 
huidige logge apparaat. Een dergelijke overheid 
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zal een geringer beslag leggen op de nationale 
middelen en minder verzet oproepen bij de 
burgers. Vanzelfsprekend zal het parlement op 
een dergelijke overheid meer vat kunnen krijgen. 
In de tweede plaats dienen de parlementair
democratische .. goede zeden" met kracht 
hersteld te worden. Daartoe reken ik een 
duidelijk onderscheiden van de eigen verant
woordelijkheden van het kabinet, de Kamers 
en de politieke partijen. Kabinetten moeten als 
collectiviteit verantwoordelijk gesteld worden 
voor het algemene regeringsbeleid. Als afzon
derlijke ministers (of groepen van ministers) 
zich teveel met de eigen fractie of de eigen 
partij identificeren heeft dit twee kwalijke 
gevolgen. In de eerste plaats ontstaat dan een 
grote mate van verwarring tussen de verant
woordelijkheden van het parlement en die van 
het kabinet. De burger raakt zo eveneens in 
verwarring en verliest het vertrouwen in beide. 
De politieke discussie verwordt dan van een 
discussie over beginselen en over het in feite 
gevoerde beleid, tot een gehakketak over wie 
schuldig is aan wat en over het al dan niet van 
belang zijn van ,.exameneisen" en opgelopen 
emoties. Bovendien belemmert het de besluit
vaardigheid en de effectiviteit van het kabinet 
en van het overheidsbeleid. Juist aan coalitie
kabinetten moet de eis van onderlinge solidariteit 
gesteld worden. 
Samenhangend hiermede dient het beginsel van 
de ministeriële verantwoordelijkheid naar letter 
en geest toegepast te worden. Als de meerder
heid van de Tweede Kamer meent dat het een 
minister ontbreekt aan ijver, bekwaamheid of 
overwicht op zijn ambtenaren, of wanneer hij 
onvoldoende rekening houdt met de wensen 
van het parlement, dient het hem heen te 
zenden. Dat dient ook te gebeuren indien zijn 
ambtenaren zeer ernstige fouten maken. De 
vraag naar persoonlijke verwijtbaarheld dient 
daarbij geen rol te spelen. Als men daar niet de 
hand aan houdt ontstaat tirannie in de vorm van 
macht zonder feitelijke verantwoordingsplicht. 
Uiteraard moet men daarnaast trachten de 
,.fictie van de verantwoordelijkheid" meer in 
overeenstemming met de werkelijkheid te 
brengen. 27) Beperking van de taken van de 
centrale overheid is het beste middel. 
Bovendien kan men de verantwoordelijkheid 
van de minister voor bepaalde taken 
,.verdunnen" door anderen mede
verantwoordelijk te maken of hen een eigen 
verantwoordelijkheid te geven. Die eigen 
verantwoordelijkheid dient dan ook scherp 
geregeld en in feite geëffectueerd te worden. 
Ten derde dienen een aantal meer technische 
maatregelen met betrekking tot werkwijze en 
bewerktuiging van het parlement genomen te 
worden. Hiertoe zijn reeds enkele maatregelen 
genomen en vele voorstellen gedaan. 28) 



Ten vierde dient de informatie over het parlement 
verbeterd te worden. 29) 
Uiteindelijk staat of valt de toekomst van de 
parlementaire democratie in Nederland op 
langere termijn met de ontwikkeling van het 
partijstelsel en de partijverhoudingen. Op den 
duur zullen duidelijke coherente meerderheden 
moeten ontstaan. Ik ben bang dat dit nog wel 
even zal duren. 

Slot 
Dit pleidooi voor een "vermageringskuur" van 
de centrale overheid is geen pleidooi voor een 
terugkeer naar de "nachtwakerstaat." Het is 
wel een pleidooi voor een staat die er op uit is 
het zelf doen en het zelf beslissen van 
individuen en kleinere verbanden met kracht 
te bevorderen. "Welzijn" kan niet worden 
gegeven of opgelegd, men moet het zelf in eigen 
kring verwezenlijken. Een grote mate van 
vrijheid vormt daarbij een onontbeerlijke 
voorwaarde. Juist door veel aan individuen en 
gedecentraliseerde eenheden over te laten, kan 
de centrale overheid effectief zijn als het om 
de grote lijnen gaat en om het waarborgen van 
de minimumcondities voor die zelfwerkzaamheid. 
Werkelijke decentralisatie is echter slechts 
mogelijk als men bereid is verschillen tussen 
de gedecentraliseerde eenheden te aanvaar
den. 30) Men behoeft bij decentralisatie 
overigens niet uitsluitend aan territoriale 
decentralisatie te denken. Men moet ten aanzien 
van decentralisatie ook niet teveel uniforme 
regelingen willen opleggen. Wel dient de centrale 
overheid te Jetten op de interne democratie 
binnen de gedecentraliseerde eenheden en op 
de mogelijkheid dat deze de belangen van 
"derden" kunnen schaden. 
Het zal duidelijk zijn dat ik een omvorming tot 
of een aanvulling van het parlement met een of 
meer "corporatieve" organen afwijs. 31) In het 
parlement dient het laatste woord over de 
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afweging van deelbelangen gesproken te worden 
op basis van algemene politieke beginselen en 
opvattingen. De algemene verkiezingen moeten 
bevorderen dat alle burgers op basis van hun 
fundamentele gelijkwaardigheid ieder voor zich 
afwegen welke algemene beginselen en opvat
tingen zij voorstaan. Een algemeen parlement 
dient de totaliteit van die afwegingen tot gelding 
te brengen in het landsbestuur. In een democratie 
behoren de burgers als mensen, niet als 
beroepsbeoefenaren of vrijetijdsbesteders, het 
laatste woord te hebben. Het parlement heeft 
aan kracht verloren door zich teveel met 
deelbelangen en details in te laten, het zal 
slechts aan kracht herwinnen als een college 
van generalisten die zich tot hoofdzaken 
beperken. 32) Misschien moet er meer aan 
lagere corporaties worden overgelaten, maar 
het parlement zelf moet de belangrijkste 
beslissingen nemen als vertegenwoordiging van 
in beginsel volledige en gelijkwaardige mensen. 
Als het daarbij met het nodige zelfbewustzijn 
optreedt weet het zich gesteund door de 
overgrote meerderheid van het Nederlandse 
volk. 33) Het hoeft dan voor geen enkele 
pressiegroep uit de weg te gaan. 34) 
Nederland heeft maar een beperkte invloed op 
de toekomst van de parlementaire democratie. 
Dat neemt niet weg dat het de moeite waard 
is zowel binnenslands als in Europees verband 
het uiterste te doen om dit stelsel te handhaven 
en te verbeteren. 
Als liberalen dienen wij daarbij voorop te gaan. 
Juist wij dienen te handelen overeenkomstig de 
hoge eisen die dit stelsel aan zowel individuen 
als organisaties stelt. Het berust allereerst op 
democratische gezindheid, respect voor de 
menselijke waardigheid en individuele vrijheden, 
tolerantie, energie en persoonlijke integriteit. 
Wij moeten dienaangaande de hoogste eisen 
stellen, zowel aan ons zelf als aan degenen die 
ons vertegenwoordigen. 



NOTEN: 

1) Dit geldt zowel voor de meeste politieke 
partijen (zie o.a. I. Lipschits, Verkiezings
programma's, Verkiezingen voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal1977, 's-Gra
venhage 1977) ais voor individuele kiezers 
(zie L. P. J. de Bruyn en J. W. Foppen, 
Nationaal Kiezersonderzoek 1972-1973, 
Nijmegen 1974 en G. H. Schoften, Een 
empirische benadering van legitimatie, in: 
Beleid en maatschappij 1975/1, blz. 17-29; 
zie ook Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Sociaal en Cultureel Rapport 1976, 
's-Gravenhage 1976, blz. 159-177). 

2) Zie o.a. H. Daudt, De politieke toekomst 
van de verzorgingsstaat, in: Beleid en 
maatschappij, 1976/7, blz. 175-189; Het 
parlementarisme opnieuw gewogen, thema
nummer van Civis Mundi 1975/2; S. W. 
Couwenberg, Democratische rechtsstaat en 
het emancipatiestreven, (oratie) Rotterdam 
1977; J. van Putten, Demokratie in Neder
land; Utrecht-Antwerpen, 1975. 
Over het Nederlandse parlement en in het 
bijzonder de Tweede Kamer zijn de laatste 
jaren veel publicaties verschenen. Een 
goede inleiding in de Nederlandse politiek 
met het accent op het parlement geven 
J. Th. J. van der Berg en J. J. Vis in Parle
ment en politiek, geschreven ten behoeve 
van de gelijknamige Teleac-cursus maar 
ook zonder die cursus zeer goed leesbaar 
en afzonderlijk verkrijgbaar, 's-Graven
hage-Utrecht 1977. N. Cramer bewerkte 
recentelijk een zesde druk van E. van Raalte, 
Het Nederlandse parlement. In beide 
publicaties vindt men veel verdere 
literatuurverwijzingen. 

3) Bijvoorbeeld in een aantal voormalige 
Britse koloniën waar bij de souvereiniteits
overdracht het "Westminstermodel" werd 
overgenomen maar in feite niet of slecht 
bleek te werken. 

4) Zie bijvoorbeeld Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 75 jaar Statistiek van Nederland, 
's-Gravenhage 1976 en over de toegenomen 
economische gelijkheid: J. Pen en 
J. Tinbergen, Hoeveel bedraagt de in
komensegalisatie sinds 1938?, in: Econo
misch-Statistische Berichten 15 sept. 1976, 
blz. 880-884. 

5) Als ik mij goed herinner vatte W. Kan deze 
problematiek eens kernachtig samen In de 
vraag: "Hoe vermager ik e;, waar laat ik 
mijn auto?". 

6) Toegespitst op het locale bestuur werd dit 
boeiend geschetst door H. A. Brasz in 
Veranderingen in het Nederlandse com
munalisme, Assen 1960. 
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7) A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en 
kentering in de Nederlandse politiek, 
2e druk, Amsterdam 1976. 

8) In 1973 vond maar liefst bijna 95% van 
de ondervraagde kiesgerechtigde Neder
landers het "absoluut nodig" of "nodig" 
dat de gemeenschap zorg draagt voor 
iedereen die niet in staat is in zijn eigen 
onderhoud te voorzien (De Bruyn en 
Foppen, blz. 444.). Als men bedenkt hoe 
er meer dan een halve eeuw heftig is 
gestreden over de rechtsgronden van een 
algemene ouderdomsvoorziening is deze 
mate van unanimiteit over de "verzorgings
staat" verbluffend en verheugend. Over
spanning van de claims op verzorging 
kunnen deze unanimiteit echter in gevaar 
brengen. Een beeld van wat men nu 
allemaal van de overheid verwacht bieden 
de verkiezingsprogramma's (Lipschits, 
a.w.). 

9) De bevolking nam toe van ruim 3,6 millioen 
in 1870 tot 13,7 millioen in 1975; in 1900 
was 30% van de beroepsbevolking werk
zaam in de landbouw In 1971 nog slechts 
6,2 %. industrie en ambacht gaven toen 
werk aan 23,5 %. in 1947 was dit nog 
27 % maar in 1975 40,2 %. de dienst
verleningssector (afgezien van de z.g. 
zakelijke dienstverlening) groeide van 
8,6 % in 1900 tot 16,6% in 1947 en 26,6 
in 1975; ondanks de bevolkingsgroei nam 
het nationaal inkomen per hoofd toe van 
42 in 1938 vla 46 in 1948 tot 109 in 1974 
(1970 = 1 00). Deze cijfers werden ontleend 
aan verschillende publicaties van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, te 
weten: 1 899-1969 Zeventig jaren statistiek 
in tijdreeksen, 's-Gravenhage 1970; 75 jaar 
statistiek van Nederland, 's-Gravenhage 
1975 en Statistisch Zakboek 1976, 
's-Gravenhage 1976. Onder de com
municatie-explosie versta ik hier de 
gevolgen van de ontwikkeling en massale 
toepassing van moderne verkeers- en 
communicatiemiddelen zoals tram, trein, 
bus en auto, gedrukte publicaties, radio, 
telefoon en televisie. Hierdoor nam de 
fysieke en geestelijke mobiliteit van de 
Nederlandse bevolking enorm toe en werd 
het isolement van het grootste deel van de 
bevolking doorbroken. 

1 0) Zie Lij ph art, a.w.; H. Daalder, Politisering 
en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek, 
Assen 1974. De KVP kreeg bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1963 nog 31 ,9% 
van de geldig uitgebrachte stemmen (de drie 
grote confessionele partijen samen 49,2 %) 



in 1972 was dit gedaald tot 17,7% (confes- Control: A Critique of the Rational-central-
sionelen samen 31 ,3 %). rule Approach in Public Affairs, London 

11) J. Th. J. van den Berg en H. A. A. Molleman, etc. 1976. 

Crisis in de Nederlanse politiek, Alphen 15) De tragi-komische geschiedenis van het 

a.d. Rijn 1974. Bij het gebruik van de term kabinet Den Uyl heeft dit overtuigend 

crisis denk ik aan een ernstige bedreiging gedemonstreerd. 

van fundamentele waarden en/of essentiële 16) Zie over het functioneren van het Neder-

structurele elementen van een systeem, landse parlement behalve de in noot 2 

waarbij het element van verrassing op genoemde literatuur ook: H. Daalder (red.) 

enigerlei wijze van betekenis is en op korte Parlement en politieke besluitvorming in 

termijn beslissingen met belangrijke Nederland, Alphen a.d. Rijn 1975; J. Kooi-

gevolgen genomen moeten worden. (Vgl. man, Over de Kamer gesproken, 's-Graven-

U. Rosenthal en G. H. Schoften, Crises en hage 1976; M. P. C. M. van Schendelen, 

continuïteit • Economische Zaken, de olie- Parlementaire informatie, besluitvorming en 

crisis en andere turbulenties, Alphen a.d. vertegenwoordiging, Rotterdam 1975 en 

Rijn, 1977, blz. 69-71). Tot op heden is hier A. Vondeling, Tweede Kamer: lam of leeuw?, 

voor "de Nederlandse politiek" In totaliteit Amsterdam 1976. 

nog niets van gebleken, wel hebben zich 17) M. P. C. M. van Schendelen, Terugtred van 

bij afzonderlijke elementen in het Neder- de wetgever, Groningen 1976. 

landse politieke systeem crisisverschijnse- 18) Terecht wordt in hoofdstuk lil par. 3 van het 

Jen voorgedaan zoals locale crises in Verkiezingsprogramma 1977 van de WO 

Amsterdam in 1966 en in 1974-75, kabinets- gesteld: 

crises en crises bij afzonderlijke politieke "Een parlement, dat zich laat bedelven 

partijen. door nota's, dat akkoord gaat met het 

12) Vgl. G. H. Schoften, De halve vernieuwing 
ijltempo bespreken van beleid dat 

anno 1975, in Civis Mundi 1975/3 blz. wezenlijk is voor toekomst en richting 

11 0-113 en de overige bijdragen aan dit 
van onze samenleving, maakt zichzelf 

themanummer over politieke vernieuwing. 
onmachtig. Een parlement moet zich 

Zie ook H. Daalder a.w •• bezighouden met de grote lijnen van 

13) De aanduiding "revolution of rlslng 
het regeringsbeleid en zich niet ver-
liezen In details." 

expectations" Is In zwang gekomen bij Zie over het verschijnsel nota ook het 
pogingen tot verklaring van de grote themanummer "Regeren door nota's" 
politieke moeilijkheden in een aantal ont- van Beleid en maatschappiJ, 1976 3/4, 
wikkelingslanden nadat deze onafhankelijk blz. 61-100. 
werden. Men veronderstelde daarbij dat 19) Zie over de permanente vaste advies-
tijdens de strijd om de onafhankelijkheid colleges van de rijksoverheid: Wetenschap-
weinig realistische verwachtingen gewekt pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
waren omtrent de sociale vooruitgang zodra Externe adviesorganen van de centrale 
de koloniale heerser vertrokken zou zijn. overheid, 's-Gravenhage 1977. 
Teleurstelling over het achterwege blijven 20) Vgl. J. Kooiman, a.w., blz. 212 e.v. 
van die vooruitgang zou dan de politieke 21) Dit werd wel heel duidelijk uit de houding 
onrust kunnen verklaren. Het lijkt mij van de meerderheid van de Tweede Kamer 
waarschijnlijk dat de toegenomen politieke tegenover de Minister van Justitie In de 
onrust In een aantal westerse landen In de debatten naar aanleiding van de z.g. zaak 
jaren zestig eveneens verklaard kan worden Menten. 
uit teleurstelling na te hoog gestemde 22) Hoewel deze bij de overgrote meerderheld 
verwachtingen ever de zegeningen van de van de bevolking in het algemeen nog vriJ 
welvaartsstaat. Zie ook Harold L. Wilensky, groot lijkt (G. H. Schoften, Een empirische 
The 'New Corporatism', Centrallzation, benadering van legitimatie, In: Beleid en 
and the Welfare State, Londen - Beverly maatschappij 1975/1, blz. 17-29). 
Hills, 1976. 23) Een recent voorbeeld vormden de uitspraken 

14) Vgl. Commissie Interdepartementale taak- in kort geding tijdens de stakingen in 
verdeling en coördinatie (Commissie februari 1977, mede veroorzaakt door het 
Van-Veen) Bestuursorganisatie bij de lange uiltblijven van een wettelijke regeling 
kabinetsformatie 1971, 's-Gravenhage 1971 van het stakingsrecht. Een mislukte poging 
en de commentaren daarop in Acta Politica de rechter met een politieke beslissing op 
1971/4, blz. 333--416 en wat betreft de te zadelen vond plaats tijdens de z.g. 
gemeentelijke overheden: T. Planken (red.) "Bioemenhove-affaire". 
Wordt planning een plaag?, Den Haag 1976.; 24) Vgl. W. Eizenga en L. H. Klaassen, Enkele 
zie ook H. R. van Gunsteren, The Quest for gedachten over de grenzen van de macht 
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van de overheid, in: Economisch-Statis
tische Berichten 1977 18 mei, blz. 464--469. 

25) De sterke na-oorlogse toename van de 
criminaliteit in Nederland is uiteraard geen 
rechtstreeks gevolg van de groei van 
andere overheidstaken, maar van de 
algemene maatschappelijke ontwikkeling. 

26) In dit verband verdient ook het pleidooi 
van N. H. Douben voor een zekere mate 
van .. ont-collectivering" van de sociale 
zekerheid de nodige aandacht (Sociale 
zekerheid: kiezen èn delen, In: Openbare 
uitgaven 1977/9, blz. 60-68). 

27) G. H. Schoften, De fictie van de verant
woordelijkheid als grondslag voor demo
cratisch bestuur, in: Acta Politica, 1969/70/3 
blz. 237-253. 

28) Vondeling, a.w., blz. 195-196. 
29) De berichtgeving op de TV en de com

mentaren van de actualiteitenrubrieken van 
de omroepverenigingen zowel als de 
berichtgeving in de dagbladpers schieten 
mijns inziens nogal eens tekort. De uit
stekende rubriek Den Haag Vandaag van 
de NOS heeft helaas weinig zendtijd op een 
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wel erg laat tijdstip. De oorzaak van de 
gebrekkige informatie ligt ten dele In te 
grote versnippering in de Nederlandse 
mediawereld. Maar voor een ander deel 
komt deze voort uit het detaillisme en 
gebrek aan communicatieve vaardigheden 
bij de kamerleden zelf. 

30) Bewindslieden en politieke partijen pogen 
deze keuze veelal angstvallig te omzeilen 
of af te dekken met termen als .. com
plementair bestuur". 

31) Recentelijk zijn suggesties In deze richting 
gelanceerd door A. Hoogerwerf, Naar een 
wetenschappelijke fundering van het 
politieke vernieuwingsstreven, in Civis 
Mundi, 1975/3, blz. 113-117, J. van Putten, 
a.w., blz. 232 e.v. en S. W. Couwenberg, 
a.w .. 

32) Zie noot 18. 
33) Zie noot 1. 
34) Zoals W. J. Geertsema terecht opmerkte: 

.. de macht van het parlement wordt uit
eindelijk bepaald door de kwaliteit van zijn 
leden" (in: Daalder, a.w., blz. 23). 



EEG - Hoeveel er bij? 

Dr. W. F. van Eekelen 

In Nederland is de discussie over de wenselijk
heid en consequenties van uitbreiding van de 
EEG nauwelijks op gang gekomen. Blijkbaar 
werd algemeen gevoeld dat het Griekenland 
van Karamanlis onze sympathie verdiende en 
dat die het beste tot uiting kon worden gebracht 
door een welwillende houding ten aanzien van 
het toetredingsverzoek van Athene. Zal 
diezelfde soepelheid ook gelden voor Portugal, 
Spanje en eventueel ook Turkije? En wat 
zouden de gevolgen van uitbreiding tot 10, 11, 
12 of zelfs 13 landen voor het functioneren 
van de EEG zijn? Kunnen wij onze concepties 
over verdieping van de integratie (het woord 
supra-nationaliteit wordt al niet meer zo vaak 
gehoord) nog volhouden? Komen er misschien 
twee groepen van lidstaten: economisch sterke 
en zwakke landen, of een scheidslijn tussen 
grote en kleine staten met een "directorium" 
van de groten? Allemaal vragen die het over
denken waard zijn. 
Nederland is van de oprichting van de EEG af 
voorstander geweest van uitbreiding met het 
Verenigd Koninkrijk. Wij verwachtten van 
Londen een tegenwicht tegen te grote Duitse 
of Franse invloed; het leek minder waar
schijnlijk dat de drie groten het onderling 
makkelijk op een akkoordje zouden gooien, ook 
al omdat het VK traditioneel even "outward 
looking" was als wij ons zelf zagen. De 
topconferentie in Den Haag van 1969 gaf het 
groene licht voor de uitbreiding, in samenhang 
met besluiten over verdieping van de samen
werking; de basis werd gelegd voor de 
politieke eenwording, later wat beperkter in de 
praktijk gebracht als samenwerking op het 
gebied van de buitenlandse politiek. De top van 
Parijs van 1972, waar de regeringsleiders van 
het VK, Denemarken en Ierland reeds aanwezig 
waren, kwam tot het opzienbarende besluit dat 
tegen 1980 het geheel van de betrekkingen 
zou moeten worden getransformeerd in een 
"Europese Unie". In feite betrof het hier een 
formule die de kool van de federalisten en de 
geit van de confederalisten spaarde, maar dit 
nieuwe begrip maakte toch duidelijk de indruk 
van een steeds nauwer worden van de onder
linge betrekkingen. 
Tegen de koppeling van de Britse toetreding 
aan Denemarken en Ierland (en Noorwegen dat 
in 1972 door een referendum moest afhaken) 
is in ons land nauwelijks bezwaar gemaakt. Het 
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grote belang van Britse aanwezigheid gaf de 
doorslag; bovendien bepaalde het verdrag van 
Rome dat de EEG open stond voor alle 
democratische landen van Europa die de 
verplichtingen van het lidmaatschap wilden 
ondersteunen. Men was eveneens bereid het 
beginsel te onderschrijven van een regionaal 
beleid dat de consequentie meebracht dat niet 
alleen Zuid-Italië zou worden gesteund doch 
thans ook andere achtergebleven gebieden 
zoals Ierland en Schotland. in een tijd van 
economische vooruitgang werd aan de hiermede 
gepaard gaande inkomensoverdachten niet te 
zwaar getild. 
Nu schrijven wij 1977. Hoe beoordelen wij de 
ervaring van ruim vier jaren EEG à 9? Over de 
Britse rol is weinig goeds te zeggen. Nauwelijks 
was het volledig lid of de financiële conse
quenties moesten door een Labour-regering 
onder Harold Wilson worden heronderhandeld. 
Van een stimulans van de Britse toetreding is 
weinig te merken; integendeel, ondanks de 
verkapte subsidiëring via een kunstmatig hoog 
gehouden "groene pond" blijft Londen een 
uiterst moeilijke partner bij het gemeen
schappelijke landbouwbeleid. En de slechte 
economische situatie van het VK heeft verhin
derd dat men in industrieel opzicht het 
verwachte profijt van de grotere markt heeft 
kunnen trekken. Overigens, het was onder een 
conservatieve regering dat Nederland de 
grootste teleurstelling moest incasseren, nl. het 
gebrek aan solidariteit tijdens de olie-crisis en 
de Arabische boycot tegen ons land. 
Ook de EEG als geheel gezien biedt weinig 
reden tot enthousiasme. Het rapport-Tindemans 
over de voortgang naar de Europese Unie is 
in de bureauladen verdwenen. Het monetaire 
slang-arrangement werkt alleen tussen een 
klein groepje van landen; hoe kan onder deze 
omstandigheden de Economische en Monetaire 
Unie gerealiseerd worden? De geesten houden 
zich dan ook steeds minder bezig met 
toekomst perspectieven en zijn al lang blij als 
de meest actuele problemen zonder teveel 
moeilijkheden omzeild kunnen worden. Geen 
blijk van innerlijke kracht en, zou men zeggen, 
niet het moment om nieuwe problemen - l.c. 
verdere uitbreiding - aan de bestaande toe te 
voegen. 

De Griekse aanvrage, 
begin van een serie 
Griekenland zocht zijn heil bij de EEG als 
tegenwicht tegen een crisis op andere terreinen 
van buitenlandse betrekkingen. Het kolonels-



regime was gevallen door onbekwaam optreden 
ten aanzien van Cyprus; een staatsgreep tegen 
Makarios mislukte. Turkije greep de chaotische 
situatie aan om een deel van het eiland te 
bezetten en er in feite een autonoom bewind 
te vestigen. Na het verdwijnen van de kolonels 
reageerde de Griekse publieke opinie zijn 
frustraties af op de VS en op de NAVO. De 
regering Karamanlis trok zich - naar het 
voorbeeld van Frankrijk - terug uit de mili
taire samenwerking in NAVO-verband en deed 
een beroep op West-Europa om Griekenland 
te helpen bij de wederopbouw van een 
democratisch bestel, hetgeen het beste zou 
kunnen geschieden door het land te verankeren 
in de EEG. Niemand heeft dit verzoek durven 
weigeren en de onderhandelingen werden 
geopend. Hoogstens werden hier en daar 
geluiden gehoord dat de overgangsperiode 
naar het volledige lidmaatschap waarschijnlijk 
vrij lang zou moeten zijn. 
Nauwelijks was deze horde genomen of de 
Portugese regering, door ernstige economische 
moeilijkheden geplaagd, begon zich eveneens 
op een onverkort lidmaatschap in te stellen. 
Een mindere oplossing achtte men onwaardig. 
Nu waren de bedenkingen groter: de Portugese 
economie was veel minder ver ontwikkeld dan 
de Griekse, de aanpassingsproblemen zouden 
dus veel groter zijn. Toch heeft geen van de 
Europese landen zich tegen toelating uit
gesproken. Gezien de bepalingen van het 
verdrag van Rome zou dat ook moeilijk te 
rechtvaardigen zijn. Maar wat is het beeld van 
zo'n vergrote EEG en hoe kunnen we het proces 
van uitbreiding zo soepel mogelijk doen zijn? 
Daar moeten wij dan tevens een Spaanse 
aanvrage bij betrekken, die spoedig na de 
verkiezingen verwachtbaar lijkt. Spanje is het 
meest geïndustrialiseerd van de potentiële 
toetreders en heeft een Bruto Nationaal Product 
per hoofd van de bevolking dat hoger ligt dan 
Ierland en dat van Italië benadert. Voor dat 
land speelt eerder het concurrentieprobleem 
met de Mediterrane landen t.a.v. citrus en wijn. 
Turkije is van allen het minst ontwikkeld, heeft 
een groot arbeidspotentieel dat toegang zoekt 
tot de Westeuropese markt, en een zeer 
eenzijdig exportpakket (groente en fruit, tabak 
en textielgarens). 

Voordelen en nadelen van 
toetreding 
Lezing van het voorgaande heeft misschien al 
een negatieve mening over toetreding van 
nieuwe leden doen postvatten. Toch zijn er 
zeker ook voordelen. De belangrijkste lijkt dat 
er scheidslijnen in West-Europa worden 
opgeheven resp. vermeden. Het lidmaatschap 
van de EEG zou vrijwel gaan samenvallen met 
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de Europese NAVO-landen (behalve Noorwegen 
en IJsland}. Spanje en Ierland zijn geen lid 
van de Alliantie doch Spaanse belangstelling 
wordt verondersteld en zou na de verkiezingen 
gehonoreerd kunnen worden. Daartoe lijken de 
condities voor lidmaatschap voor EEG en 
NAVO gelijk te lopen. De delicate defensie
positie in de Middellandse Zee zou hierdoor 
ongetwijfeld versterkt worden. Voorts zou de 
vervlechting van de jonge democratieën in een 
Westeuropees verband een versterkende en 
stabiliserende invloed kunnen hebben, zeker 
wanneer de gemeenschap direct of indirect aan 
de economische ontwikkeling bijdraagt. Wellicht 
ook zal de Grieks-Turkse controverse gemak
kelijker worden opgelost wanneer beide tot de 
EEG horen, dan wanneer Turkije er buiten zou 
moeten blijven en daardoor eerder in 
neutralistische zin zou kunnen afglijden. 
Afhankelijk van de mogelijkheid om het met 
het grotere en meer heterogene gezelschap 
eens te worden, zou ook de stem van Europa 
in de wereld groter gezag kunnen krijgen 
wanneer de gemeenschap zich geografisch 
meer heeft afgerond. Al te grote illusies 
moet men zich hiervan echter niet maken, 
gezien de moeite die het de Negen nu al kost 
om samen politiek te bedrijven (een politiek die 
grotendeels declaratoir moet blijven omdat 
werkelijke invloed meestal nauwelijks uitge
oefend kan worden). 
Economisch gezien liggen enige voordelen 
voor de hand: 

het onderlinge handelsverkeer is reeds van 
belang en zal verder toenemen, sommige 
produkten en diensten worden wellicht goed
koper of gevarieerder, maar op korte termijn 
zal men voorzichtig moeten opereren om geen 
plotselinge marktverstoringen uit te lokken en 
kwetsbare bedrijfstakken in moeilijkheden te 
brengen. Dit geldt niet alleen voor de Negen 
maar ook voor de jonge industrie in de toe
tredende landen, die het voorlopig niet zonder 
beschermende maatregelen zal kunnen stellen. 
Belangrijker nog lijken de consequenties voor 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, tot 
dusver het gebied waar de integratie het verst 
is doorgevoerd. De landbouwmarkt van de 
EEG is afgeschermd van het buitenland; intern 
zijn de prijzen hoger, maar het prijsverschil is 
vooral groot voor graan, zuivelprodukten en 
vlees, veel minder voor groente en fruit, wijn 
en tabak. De toetredende landen zijn impor
teurs van graan, zuivel en (behalve Turkije) 
ook van vlees; zij exporteren fruit (vooral 
citrus) en wijn, Griekenland en Turkije ook 
tabak. Hun toetreding zal de afzet van graan 
en zuivel binnen de EEG bevorderen en daar
mede "zuivelbergen" kunnen verminderen. 
Maar zal het mogelijk blijven een prijszetting 
boven het wereldmarktniveau te behouden of 



zal hiervoor de prijs betaald moeten worden 
van grotere steun aan de agrarische produkten 
van de nieuwe leden? Een zekere verschuiving 
in het steunbeleid lijkt onvermijdelijk, gezien 
de grote rol die de landbouw in de economie 
van de vier landen speelt. Een verdere 
verhoging van het landbouwfonds zal hiervan 
het gevolg zijn. Tevens zal de handelsstroom 
zich wijzigen doordat de oude Negen meer van 
de exportprodukten van de nieuwe vier zullen 
betrekken ten nadele van andere leveranciers, 
hetgeen vooral voor de citrus problemen kan 
opleveren, bijv. met de VS. Ook de afzet van 
subtropische produkten uit ontwikkelingslanden 
zal hierdoor niet worden bevorderd. 

Ontwikkelingshulp 
In de bestaande EEG wordt in de praktijk 
gestreefd naar een zekere evenwichtigheid 
tussen ontvangsten en bijdragen onder de 
verschillende fondsen en programma's. Duits
land is een netto betaler, Ierland een ontvanger, 
maar voor de overigen dient het verschil 
tussen voor- en nadelen binnen zekere grenzen 
te worden gehouden. Met de toetreding van 
minder ontwikkelde landen zal een steun
programma gepaard moeten gaan om de 
achterstand in te lopen omdat een blijvende 
ongelijkheid ieder perspectief van integratie zou 
wegnemen. Daarmede is geld gemoeid. De 
Europese Commissie heeft becijferd dat aan 
Griekenland een netto steun van ruim f 1 
miljard zou kunnen worden gegeven, bij 
toetreding van andere en nog minder ontwik
kelde landen zou het totaal bedrag van steun 
aanzienlijk stijgen. Uiteindelijk zullen deze 
bedragen invloed hebben op het volume dat 
beschikbaar wordt gesteld voor hulp aan de 
derde wereld, zodat ook hier een grote kans 
bestaat van wijziging van de stromen van 
inkomensoverdracht. Het effect zou zijn dat men 
zich meer richt op de Zuideuropese landen en 
minder op de derde wereld. Een aanpassing 
van de criteria voor hulpverlening in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking wordt dan 
noodzakelijk. Op zich zelf behoeft er geen 
bezwaar te bestaan om de ongenuanceerde 
criteria van Minister Pronk te wijzigen: zijn 
nadruk op de allerarmste landen lijkt eerder 
emotioneel dan zakelijk gefundeerd. Men kan 
stellen dat ontwikkelingshulp het best zou zijn 
recht komt wanneer het een stimulans geeft 
van "self help", dus meestal in landen waar 
men reeds een zeker ontwikkelingsniveau 
heeft bereikt. Voor de allerarmsten is humani
taire hulp belangrijk, met name voedselhulp, 
maar die bevordert nauwelijks de eigen 
ontwikkeling. 
Toch moet men erkennen dat voor de Zuid
europese landen het levenspeil aanzienlijk 
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hoger ligt dan in de derde wereld, zodat 
afbuiging van de hulpsteunen in hun richting 
toch een naar binnen gekeerd effect zal hebben. 
In samenhang met eerder genoemde factoren 
bevordert dit een introversie in de EEG in 
tegenstelling tot de eerder door Nederland 
zo bepleite outward look. Alleen een grotere 
offerbereidheid dan thans bestaat zou deze 
tendens kunnen tegengaan. 

Besluitvorming 
In ieder bestuur van meer dan tien leden ont
staat de neiging tot groepsvorming en het 
treffen van regelingen buiten het formele 
overlegkader. Met Negen leden gaat de 
besluitvorming al uiterst moeilijk, mede omdat 
eenstemmigheid nodig is voor alle zaken die 
door één of meer van de leden als vitaal belang 
worden aangemerkt. Afzien van de eenstem
migheidsregel zou juist voor de zwakke 
broeders gevaren kunnen meebrengen. 
Uitbreiding zal dus beslissingen nog moei
zamer maken. Bovendien zal er gemakkelijk een 
belangentegenstelling ontstaan tussen het 
"rijke" noorden en het arme zuiden die tot 
blokvorming kan leiden. 
Er is wel gedacht aan een "Europa à deux 
vitesses", waarin de landen die niet op alle 
terreinen mee kunnen komen, op een apart 
spoor achteraan mogen sukkelen. Voor niemand 
een erg aantrekkelijk perspectief, zeker niet nu 
met uitzondering van Duitsland het aantal 
sukkelaars steeds toeneemt. Hoogstens in 
incidentele gevallen zou een uitzondering 
gemaakt kunnen worden, maar dan met de 
duidelijke kans dat men op niet al te lange 
termijn weer gelijk komt. Een ander gevaar Is 
het ontstaan van een formeel of feitelijk 
"directorium" van een aantal grote landen. 
Duitsland en Frankrijk voeren reeds regelmatig 
bilateraal overleg tot op het hoogste niveau 
en zouden dit kunnen uitbreiden tot voorbe
reiding van de belangrijkste gemeenschaps
beslissingen. Zij zouden ook kunnen streven 
naar verdere vormgeving aan de Europese 
Raad van regeringsleiders als besluitsforum, 
waar de positie van de kleinere lidstaten 
zwakker is gebleken dan in de normale raad 
van Ministers van Buitenlandse Zaken. Ook 
zijn er reeds suggesties gedaan om het 
voorzitterschap van de EEG - dat nu om de 
zes maanden wisselt - van langere duur te 
maken en eventueel van een strict roulatie
schema af te stappen. 

Conclusie 
In het bovenstaande zijn zeker niet alle 
aspecten van een uitbreiding van de EEG 
behandeld. Zo is niet gesproken over het 
probleem van de gastarbeiders wanneer er vrij 



verkeer van werknemers zou zijn. Kunnen de 
oude Negen dat opvangen en wat is het effect 
van hun zuigkracht op de ontwikkeling van de 
nieuwe leden? Reglementering zal voor 
geruime tijd nodig zijn. Malta en Cyprus zijn 
nog in het geheel niet ter sprake gebracht. 
Wanneer men desondanks het beeld tracht te 
resumeren dan kan men stellen dat de EEG 
met de opening van onderhandelingen met 
Griekenland te hard van stapel is gelopen, 
maar dat dit geen ramp behoeft te zijn, ook 
niet ten aanzien van de andere kandidaten. In 
ieder geval kan men niet meer terug. Een 
gesloten EEG heeft ons trouwens nooit voor 
ogen gestaan. Het is nu eerder zaak om de 
nadelige effecten van uitbreiding zo veel moge
lijk te heheersen. Dat kan allereerst door de 
overgangstermijnen zo lang mogelijk te maken 
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en door t.a.v. Griekenland geen regelingen te 
treffen die men in grote lijnen niet eveneens 
voor de andere Janden zou kunnen herhalen. 
Daarbij kan men dan de hoop hebben dat de 
huidige recessie niet van structurele aard zal 
zijn en dat wij in economisch betere tijden de 
gevolgen van de uitbreiding gemakkelijker 
kunnen opvangen. Tenslotte zullen wij de 
conclusie moeten aannvaarden dat wij nog 
lang te maken zullen hebben met een imper
fecte gemeenschap, die lang niet altijd in staat 
zal zijn om met één stem te spreken. In die 
periode zal een pragmatische aanpak nodig 
zijn, een nadruk op een "issue oriented" 
benadering in plaats van "goal oriented", met 
een grotere bereidheid tot ad hoc arrangemen
ten dan het calvinistisch Nederland meestal 
weet op te brengen. 



Een vergelijking van nationale en 
federatieve partijprogramma's 
ter zake van de Europese eenwording 

drs. F. A. Wijsenbeek 

1. In de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
speelde Europa traditioneel geen grote rol. Een 
algemeen aanvaarde verklaring hiervoor was 
dat de grote politieke partijen het zonder uit
zondering over de wenselijkheid van Europese 
eenwording, zelfs over de supra-nationale opzet 
daarvan, eens waren. 

Voor de afgelopen verkiezingen van 25 mei jl. 
zou men dat anders hebben kunnen verwachten. 
Voor het eerst sinds de bijna dertig jaar dat er 
op Europees niveau samengewerkt wordt is er 
tijdens het bewind van het kabinet Den Uyl iets 
van een meningsverschil over de Europese 
politiek gesignaleerd. De aanleiding tot deze 
constatering werd door premier Den Uyl zelf 
gegeven. Op het Congres van de Europese 
Beweging in Utrecht 1973 liet hij blijken dat voor 
hem en zijn politieke geestverwanten de verdere 
eenwording van Europa niet meer een op zich 
na te streven doel was, maar uitdrukkelijk 
gekoppeld zou moeten worden aan het ver
wezenlijken van socialistische doelstellingen. 
Deze stelling werd binnen zijn partij, waarin vele 
Europese voortrekkers, niet zonder meer ver
worpen en aangevallen, doch veeleer verdedigd 
en zelfs overgenomen, o.a. door het lid van het 
Europees Parlement drs. A. van der Hek en door 
drs. J. J. Voogd die de stelling zelfs in nog 
krassere bewoordingen deed weerklinken tijdens 
de plenaire vergadering van de Raad van 
Europa. 

Door andere partijen is hiertegen wel stelling 
genomen, maar niet met die felheid die men 
mocht verwachten. Ook de verkiezingscampagne 
zelf werd niet getekend door een overwicht aan 
debatten over de te voeren buitenlandse politiek, 
laat staan de Europese, met hoogstens de 
ontwikkelingshulp en daarbinnen nog weer 
specifiek de hulp aan Cuba als uitzondering. 
Toch wordt de socialistische stelling duidelijk 
herhaald in het socialistische verkiezingspro
gramma. Voorzover er iets over Europa gezegd 
wordt, staat bovenaan: ,.1 . Medewerking van 
Nederland aan de noodzakelijke Europese 
samenwerking moet getoetst worden aan het 
realiseren van onze doelstellingen", die dan 
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nader gespecificeerd worden als ,.spreiding 
van macht, kennis en inkomen". Omdat deze 
stelling reeds lang voor de verkiezingen gepo
neerd werd kon men verwachten dat van de 
zijde van zowel Christen-Democraten als 
Liberalen hiertegen stelling genomen zou wor
den. Dit is in zekere zin ook wel gebeurd, maar 
niet in de verkiezingsprogramma's zelf maar in 
speciaal op Europese politiek gerichte beleids
documenten. Het CDA schrijft in ,.Bouwstenen 
voor een Europees Beleid" op blz. 11, dat men 
Europa niet als een doel op zichzelf ziet, 
evenmin dat het om het even is hoe dat verenigd 
Europa eruit ziet. Wel wenst men Christen
Democratische idealen na te streven, maar men 
ziet een pluriform Europa voor zich, waar geen 
ideologie een alleenheerschappij nastreeft. 
De Liberalen zien vooralsnog in een ,.Discussie
stuk van de Commissie Buitenlandse Zaken 
over de Europese Eenwording" een zekere 
depolitisering de overhand nemen, een meer 
zakelijk georiënteerd Europa, waar met wisse
lende meerderheden gewerkt wordt, waar waar
borgen zijn ingebouwd dat geen politieke 
stroming hegemonie over de anderen kan uit
oefenen. 

2. Een ander punt dat in Europees verband tot 
hooglopende debatten aanleiding gegeven heeft 
maar nationaal nauwelijks stof heeft doen 
opwaaien is de uitbreiding van de Gemeenschap. 
Toch vallen ook hier weer duidelijk nationaal 
verschillen waar te nemen. De PvdA zegt het 
hard in het verkiezingsprogramma hiermede 
aansluitend bij de eerder door drs. C. Laban, 
lid van de Tweede Kamer en het Europees 
Parlement in NRC-Handelsblad, (17-18/3-'76) 
geuite beweringen dat toetreding van Grieken
land ongewenst was. Daarbij werd voornamelijk 
de handhaving van het "acquit communautaire" 
als reden gegeven iets wat men moeilijk kan 
accepteren als geldige reden, wanneer men 
dat vergelijkt met de houding die de laatst 
toegetreden lid-staten Engeland en Denemarken 
innemen. Het is duidelijk voor ieder die wat 
de buitenlandse politiek betreft de discussie in 
de WD volgt dat de standpunten hierover intern 
nog niet uitgekristalliseerd zijn. De vraag blijft 
of uitbreiding van de Gemeenschappen verdere 
verzwakking in intergouvernementele richting 
met zich mee zal brengen. 
Naar mijn mening is het helemaal nog niet 



gezegd dat Spanje en Griekenland slechtere 
Europese partners zullen zijn dan b.v. Engeland 
en Denemarken. Wel is het noodzakelijk dat de 
partij hierover voor de directe verkiezingen en 
de aanneming van het federatief liberaal pro
gramma daarover een duidelijk standpunt 
inneemt. 
3. Alhoewel tegen de tijd dat dit artikel ver
schijnt de verkiezingen in Nederland al weer 
ruim achter de rug zijn, hebben de programma's 
en de vergelijking daarvan in de kabinets
formatie nog grote actualiteitswaarde. Nu wil 
ik niet stellen dat de Europese paragrafen een 
breekpunt in formatiebesprekingen kunnen 
vormen, maar zij zijn zeker van belang voor het 
vaststellen van prioriteiten. 
De mentaliteitsverschillen die uit de verschil
lende benaderingen naar voren komen zijn de 
volgende: 

kan men politieke doelstellingen niet beter 
verwezenlijken in een beperkt gebied of moet 
men streven naar een zo ruim mogelijke maar 
verwaterde acceptatie. Is men bereid bepaalde 
verworvenheden op te geven ten einde op een 
gemeenschappelijk niveau en met een geza
menlijk systeem verder te gaan of is het een 
zonde om nationaal verworven rechten of voor
delen, vaak voor een hoge prijs bedongen, ook 
weer op te geven? Deze vragen, die zowel in 
uitbreiding van de E.G. als in de algemene be
nadering terug te vinden zijn, hangen ook nauw 
samen met het zich al dan niet in oppositie 
bevinden. Een partij zal eerder geneigd zijn tot 
internationale samenwerking in de oppositie om 
althans iets van zijn ideeën verwezenlijkt te 
zien, terwijl een regeringspartij niet al te snel 
geneigd zal zijn nationale beslissingsmacht op 
het internationale vlak met misschien wel een 
zusterpartij van de nationale oppositie te delen. 
4. Misschien valt ook uit diezelfde tegenstelling 
regering-oppositie te verklaren waarom PvdA 
geen uitgebreide Europese paragraaf, noch een 
speciaal aan Europa gewijde publicatie heeft, 
men laat dat beleid liever aan de regering over 
en bovendien wil men waarschijnlijk nog een 
controverse partij versus regering, waarin 
Van der Stoel in het bijzonder, vermijden. Zie 
hierover b.v. de opvattingen van Van der Stoel 
inzake Griekenland. 
De gedogers, en men moet ze nageven dat de 
Nederlandse Christen-Democraten altijd in de 
voorste gelederen van de Europese eenmaking 
hebben meegelopen, hebben wel het gedegen 
en uitgebreide .. Bouwstenen voor een Europees 
beleid" ter tafel gelegd, maar kunnen daarin 
uiteraard niet, willen zij gedogers kunnen blijven, 
het achterste van de tong laten zien en wilde of 
alleen maar vernieuwende ideeën zal men er 
vergeefs in zoeken. 
De Liberalen daarentegen hebben zich kunnen 
uitleven en uit het Europese gehaald wat erin 

15 

zat, zij het dan niet zo mooi gedrukt en uit
gegeven als bij CDA, ook in het verkiezings
programma zelf. Een opmerkelijke bijkomstig
heid was dat men zich in het programma niet 
alleen nationaal maar ook in maart 1977 het 
Europees Parlement t.g.v. de verkiezing van de 
Italiaan Colombo van Socialisten afwendde en 
naar Christen-Democraten toeschoof. 
5. Naast de nationale verkiezingsprogramma's 
wat betreft Europa is het interessant de zeer 
recentelijk uitgekomen Europese verkiezings
programma's te vergelijken. Wel moet dit met 
enige reserve gedaan worden, omdat de Euro
pese programma's nog slechts ontworpen zijn 
die door de Congressen van de drie federaties 
van Socialisten, Christen-Democraten, en 
Liberalen, met elk meer dan een twaalftal 
partijen, nog aangenomen moeten worden. Waar 
in de Nederlandse context een vergelijking van 
Europese programma-onderdelen nog op zou 
gaan, ondanks alle duidelijke verschillen in 
formaat en gedetailleerdheid, wordt een Euro
pese programma-vergelijking veel ingewikkelder, 
afgezien van nog veel grotere verschillen in 
formaat en gedetailleerdheid, omdat hier niet 
slechts een enkel punt uit de veelheid verge
leken kan worden maar uit de aard der zaak 
alles op Europa betrekking heeft. Allereerst een 
algemene evaluatie: 
De Federatie van Liberale en Democratische 
partijen heeft een scherp analyserend, diep
gravend en velerlei nieuwe oplossingen aan
dragend stuk geproduceerd dat in totaal, buiten 
nog aangekondigde aanvullende paragrafen, 
een zestigtal bladzijden telt. 
De Christen-Democraten hebben geheel In 
overeenstemming met hun Nederlanse werkstuk 
.. Bouwstenen voor een Europees beleid" een 
evenwichtig 20 bladzijden beslaand stuk dat 
misschien hier en daar in jargon spreekt, maar 
wel het gehele terrein van Europees beleid 
bestrijkt. Ook hier weer geen onvertogen woord 
of werkelijk aanvechtbare stellingname, evenmin 
enig baanbrekend werk. De Socialisten hebben 
een totaal andere aanpak, een algemene inlei
ding met het hoe en waarom van een gemeen
schappelijk (socialistisch) Europa in mondiale 
context, een zeer magere institutionele paragraaf 
(N.B. de werkgroep hierover stond onder 
voorzitterschap van Dr. S. Patijn, rapporteur 
van het E.P. over de directe verkiezingen en dé 
socialistische expert op het gebied van 
institutionele verhoudingen), een goed ge
schreven sociale paragraaf, waarin mede 
opgenomen milieuvraagstukken en opvoeding, 
die buiten de medezeggenschap ook voor ons 
Liberalen bepaald niet onaanvaardbaar is en 
ten slotte een hoofdstuk economische politiek 
waarin zeer kort regionale politiek, energie en 
landbouw behandeld worden. Dit hoofdstuk staat 
vol van snurkende ideologie, maar ook van zij 



het voor ons meestal onaanvaardbare initia
tieven. Over een gemeenschappelijke buiten
landse politiek zijn de socialisten het nog niet 
eens kunnen worden. 
Merkwaardigerwijze valt waar te nemen dat juist 
de Liberalen, die door de anderen telkens ver
weten worden ideologisch totaal verschillende 
partijen onder een noemer te willen brengen, tot 
de meest gecoördineerde visie hebben kunnen 
komen. Men zou hier twee oorzaken kunnen 
aanvoeren: ten eerste zijn Liberalen van nature 
geneigd ieder de vrijheid van eigen ideeën te 
gunnen en zijn daardoor a contrario makkelijker 
geneigd eon gemeenschappelijke formulering te 
aanvaarden, ten tweede is elk van de liberale 
partijen in verhouding tot andere nationale 
partijen betrekkelijk klein, waarmede ook op 
Europees niveau een werkbaar formaat, minder 
groepsvorming en grotere coalitiekunst gehand
haafd blijft. Daarentegen blijken juist socialis
ten. zoals uit het niet tot overeenstemming 
komen over enkele belangrijke onderdelen 
blijkt, inter Europees mijlen (en ik gebruik hier 
bewust een engelse maat) uiteen te liggen. 

1. De Socialisten 
A. Inleiding 

'Om de socialistische doelstellingen te ver
wezenlijken moet een Europese unie geschapen 
worden; er zijn nu nog te grote verschillen 
onderling en intern in de nationale economieën. 
De verschillen in kennis, macht en inkomen zijn 
te groot; om die weg te werken dient van de 
nationale structuren een beter gebruik gemaakt 
te worden, omdat de gemeenschappelijke in
strumenten daar nog niet toereikend voor zijn, 
alhoewel naar een versterking daarvan ge
streefd dient te worden. Nu is Europa eigenlijk 
alleen maar een mislukte landbouwpolitiek en 
een vrijhandelszone. Juist dat laatste, dat alleen 
de producenten ten goede komt, verhindert het 
tot stand komen van een Europese identiteit, 
voor allen. 

B. Democratisering en Instellingen 

De democratisering van Europa moet de eerste 
zorg zijn van het nieuw verkozen Parlement, dat 
zich rechten zal moeten zien te verwerven die 
de nationale parlementen verloren hebben. De 
Raad zal voorlopig het primaat behouden, maar 
door initiatieven van het Parlement zal deze in 
de verdediging gedrongen worden. 
De Commissie moet haar huidige bevoegdheden 
beter benutten en tevens gedelegeerde execu
tieve macht van de Raad krijgen. Het Europese 
Hof krijgt naast de klassieke grondrechten ook 
rechtsmacht over economische en sociale 
grondrechten. Het Sociaal Economisch Comité, 
dat voor de helft uit werknemers moet bestaan, 
moet op zijn terrein initiatiefrecht krijgen. 
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C. Economie 

Een Economische en Monetaire Unie mag geen 
politiek instrument worden, maar moet slechts 
het verwezenlijken van de volgende doelstel
lingen zijn: 
1. volledige werkgelegenheid 
2. structurele verbetering voor de armste 

regio's 
3. democratisering van de onderneming (vooral 

controle op de multinationals) 
4. preventieve controle op het gebied van de 

concurrentie 
5. een Europees ondernemingsrecht en 
6. internationale vakbondssamenwerking. 
Conjunctuur-politieke instrumenten blijven on
der nationale zeggenschap. 

D. Sociale politiek 

Naast de doelstellingen genoemd onder C 1 
t/m 3 worden hier geëist: 
1. verbeterde arbeidsomstandigheden 
2. permanente scholing 
3. verbeterde sociale zorg. 
Een merkwaardige paragraaf is de volgende: 
"Men moet de arbeiders tot sparen opwekken 
door hen daarvoor premies en fiscale voordelen 
te geven van dien aard dat hun kapitaal tegen 
de inflatie beschermd wordt." Het zou mij ver
bazen wanneer dit ongeamendeerd gehand
haafd blijft, maar in ieder geval wordt dit stukje 
arbeiderskapitalisme prompt teniet gedaan door 
een VAD-voorstel met volledige controle van 
de vakbeweging. 

E. 
Een hoofdstuk over de buitenlandse politiek Is 
tot nu toe niet verschenen, maar naar verluidt 
komt het accent voornamelijk op: 
1. Het volledig uitvoeren van Helsinki 
2. Het doen welslagen van de Noord-Zuid 

dialoog door 
- algemene preferenties 
- een fonds voor grondstoffen als het 

ST AB EX-systeem van het Lomé-akkoord 
binnen de UNCTAD, 

- ontwikkelingshulp van 0,7% BNP, maar 
voor de "rijke" landen meer, 

- uitbreiding van het Lomé-akkoord voor 
niet-geassocieerden, 

- concentratie van de hulp van de aller
armsten. 

2. De Christen-Democraten 
A. Inleiding 

Appèl aan de Christen-Democratische voor
mannen uit de vijftiger jaren, het geestelijk en 
cultureel erfdeel en aan het rapport Tindemans. 
Individuele vrijheid en pluralistische structuur 
staan voorop. De grondrechten worden uit
puttend opgesomd. 



B. De deelpolitieken 

1. Economische en sociale ordening 
Het huidige systeem voldoet in principe, het 
behoeft alleen enkele verbeteringen vanuit een 
Europees beslissingscentrum: een anti-inflatoir 
overheidsingrijpen door productieve Investerin
gen, de verwezenlijking van de EMU, een struc
turele regionale politiek. 
Aansluitend bij het rapport Tindemans wordt 
het slang-mechanisme tot knooppunt van een 
Europees monetair opleven gemaakt, waarbij de 
door Tindemans verworpen Europese munt
eenheid de ,.Europa" weer ingevoerd wordt. 

2. De sociale politiek is het complement van 
nationale maatregelen. Op Europees niveau 
worden medezeggenschap en betere arbeids
omstandigheden nagestreefd. Er wordt hulp 
voor noodlijdende bedrijfstakken gegeven. 

3. Ook de landbouwpolitiek wordt zeer gericht 
op armere streken, de toetredingskandidaten en 
de derde wereld. Dit hoofdstuk is volstrekt 
nietszeggend en om de moeilijkheden heen
gaand. 

4. Energie 

Zoeken naar alternatleve bronnen, afremmen 
van het verbruik, gas, kolen, atoom mits veilig; 
het wordt alles In één zin afgedaan. 

5. Een paragraaf over het milieu ontbreekt 
vooralsnog. 

C. Europa in de wereld 

Een ietwat brokkelig hoofdstuk waarin de EPS 
als zodanig niet genoemd wordt, maar waarin 
wel sterk de nadruk ligt op het gezamenlijk 
optreden van Europa ten opzichte van de derde 
wereld. Speciaal wordt de aandacht gericht op 
de Middellandse Zee-landen, Spanje, Grieken
land, Portugal en Turkije worden verwelkomd, 
maar de Europese/Arabische dialoog wordt 
niet genoemd. Een constructieve dialoog met de 
V.S. wordt voorgestaan. 

D. De Instellingen 

De Christen-Democraten passen in dit hoofd
stuk niet de door de Liberalen uitgewerkte 
evolutietheorie toe, maar gaan direct over tot 
het beschrijven van een ideaaltoestand: Het 
Parlement is de supreme macht in de Gemeen
schap, waaraan de Commissie in alle opzichten 
ondergeschikt is. De Raad wordt een instantie 
voor het uitzetten van de grote lijnen. Aan het 
Hof wordt een grotere rol toegekend. De regio
nale ontwikkeling wordt als volgt afgedaan: 
,.Er is reden om de regio's te betrekken bij het 
beslissingsproces dat hen betreft." 
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3. De Liberalen 
Het programma van de Liberalen heeft in elk 
van de twaalf hoofdstukken een aantal stel
lingen die bindend voor de partijen zijn en 
nadere preeisaringen die door de partijen ook 
anders uitgelegd kunnen worden, maar wel 
integraal deel van het programma uitmaken en 
als zodanig op het Congres van 18-20 novem
ber a.s. geamendeerd kunnen worden. 

A. Inleiding 

De vrije verantwoordelijke mens staat centraal 
in het programma. In de inleiding wordt ge
preludeerd op de overige hoofdstukken op 
basis van de beginselverklaring van Stuttgart, 
aangenomen bij de oprichting van de Federatie 
van Liberale en Democratische Partijen. 

B. Mensen- en burgerrechten 

Het nieuw gekozen parlement zal een Europees 
Charter van fundamentele rechten moeten uit
werken. Het Europese Hof krijgt zeggenschap 
op dit gebied. 

C. Instellingen 

De huidige structuur is een goed startpunt. In 
een Europese Unie moeten de instellingen 
krachtdadiger kunnen optreden, die competentie 
op alle Gemeenschapsterreinen krijgen. Voor
alsnog zal de Raad de overheersende positie 
ten behoeve van Commissie en Parlement 
moeten inperken. Na de verkiezingen werkt het 
Parlement een Europees kiesstelsel uit, waarin 
alle politieke stromingen rechtvaardig vertegen
woordigd zijn op basis van evenredige ver
tegenwoordiging. In een Europese Unie ontstaat 
een systeem van checks and balances met wet
gevende bevoegdheid voor Parlement en Raad 
van Staten. 

D. Landbouwbeleid 

Het landbouwbeleid wordt meer geintegreerd 
en moet ten gunste van landbouwer en consu
ment zijn, zonder onnodige kosten voor de 
belastingbetaler. Er komt eveneens een ge
meenschappelijk visserijbeleid. 

E. Economische en Monetaire Unie 

Centraal staat de verdere integratie via een 
parallelle munteenheid, poolen van reserves en 
indicatieve wisselkoerszones. De dynamiek van 
de vrije onderneming mag niet door overmatig 
overheidsingrijpen worden aangetast. De Unie 
zal een grotere rol spelen bij belastingheffingen 
en inkomstenverdeling. 

F. Regionaal beleid 

De regio's moeten direct aan het voor hen be
stemde Europese beleid kunnen deelnemen. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de 
randgebieden. 



G. Buitenlands beleid en veiligheid 

Europa moet een actieve rol in de wereldpolitiek 
gaan spelen. Goede samenwerking met de 
Atlantische partners is een hoeksteen van het 
beleid, daarbinnen dient een samenhangend 
veiligheidsbeleid gevoerd te worden. Voorts 
zijn de betrekkingen met Oost-Europa, de ont
wikkelingslanden en de Middellandse Zee
landen en het Midden-Oosten van belang. Alle 
democratische Europese landen moeten kunnen 
toetreden, mits de interne samenhang hierdoor 
niet verstoord wordt. 

H. Milieu 

Bescherming van het milieu betreft mede de 
bescherming van natuurlijke, historische, 
architectonische en culturele verscheidenheid. 
Er komt een Europese goedkeuringsregeling van 
infrastructuur projecten. 

I. Midden- en Kleinbedrijf 

Er komt een speciale politiek ter bescherming 
van dit integrerend bestanddeel van de 
Europese economie, die vaak tussen wal en 
schip dreigt te geraken. 

J. Energie 

Er moet zo rationeel mogelijk van schaarse 
energiebronnen worden gebruik gemaakt. Kern
splitsing is een noodzakelijk, maar tijdelijk 
alternatief, andere bronnen moeten worden 
ontwikkeld. 

K. Sociaal beleid 

Gelijkheid van kansen voor iedereen om zich 
optimaal te ontplooien. Medeverantwoordelijk
heid van werknemers voor beheer, stabiliteit en 
ontwikkeling van de onderneming, waarin hun 
een financieel belang verschaft wordt. Het 
individu wordt beschermd tegen misbruik van 
collectieve macht. 

- Nota's van de Unie van Socialistische Par
tijen van de Europese Gemeenschappen van 
12 en 15 april en 19 januari 1977. 

- Het ontwerp-verkiezingsprogramma van de 
Federatie van Liberale en Democratische 
Partijen van de Europese Gemeenschappen, 
17 april 1977. 

- Het ontwerp politieke programma van de 
Federatie van Christen-Democratische Par
tijen van de Europese Gemeenschappen, 
25 april 1977. 
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K. Onderwijs en Jeugd 

Een Europees onderwijsbeleid dient de belang
stelling van de burger voor de cultuur te 
stimuleren; er komt een gecoördineerd Euro
pees jeugdbeleid. 
Het Liberaal programma is in extenso op
genomen in Vrijheid en Democratie van 
3 juni jl. 
Bij Socialisten ontbreekt elke referentie aan de 
atoomenergie; C.-D. en Liberalen zijn vrijwel 
gelijkluidend; wel atoomenergie, maar een 
maximum aan veiligheid vooral voor afval en 
zoeken naar alternatieve methoden. 
Ook uitbreiding van de Gemeenschappen is bij 
de socialisten kennelijk een te vermijden 
kwestie. Liberalen zijn voor uitbreiding met 
democratische landen, mits er iets aan het 
unanimiteitsbeginsel gedaan wordt; de Christen
Democraten juichen onomwonden de toetreding 
van Middellandse Zee-landen toe, Turkije in
begrepen. 

Het geheel overziend kan men constateren 
dat de programma's voor de directe ver
kiezingen van het Europese Parlement, die in 
principe als ook in Groot-Brittannië alles goed 
gaat, in mei/juni 1978 moeten plaats vinden, 
voldoende politieke controversen bevatten. Dit 
is des te opmerkelijker omdat in het verleden 
nogal eens aan het Europees Parlement ver
weten is slechts een debating-club te zijn, waar 
een pro-Europese lobby in grote unanimiteit 
idealisme bedreef. 
Wij Liberalen kunnen met een goed onderbouwd 
pakket voorstellen met een strijdbaar gemoed 
samen met onze Europese partners deze ver
kiezingen tegemoet zien. Zonder twijfel zullen 
wij dan meer kiezers achter ons weten te 
scharen dan de bijna 16 miljoen die wij opgeteld 
in acht landen reeds met ons weten. 

- Discussienota van de Commissie voor 
Buitenlandse Politiek van de VVD over de 
Europese eenwording, maart 1975. 

- ,.Bouwstenen voor een Europees beleid", 
Centrum voor Staatkundige Vorming Dr. 
Abraham Kuyperstichting, 1976. 

- CDA-verkiezingsprogram 77-81. 

- Verkiezingsprogramma PvdA Tweede Kamer
verkiezingen 25 mei 1977. 

- Vrijheid, Werk, Samenwerking Verkiezings
programma WD, april 1977. 



Kan een liberale aanpak van het 
energieprobleem effectief zijn? 

J. H. Lamhers 

Het Amerikaanse 
energieprobleem is een 
wereldprobleem 
Op de bekende dramatische wUze, die veel 
Amerikanen eigen is, heeft President Carter het 
Amerikaanse volk en het Congres voor
gehouden dat er op energiegebied in zUn land 
iets moet gebeuren. Terecht meent hU daaraan 
een zware dobber te zullen krUgen. "Met uit
zondering van het voorkomen van oorlog is dit 
de zwaarste opgave voor ons land tUdens ons 
leven," sprak hU voor radio en t.v. "De energie
crisis heeft ons nog niet bedolven, maar dat zal 
wel gebeuren als we niet snel handelen" en 
daarvoor zun "pUnlijke offers" nodig. 

Het tengehoorspreiden van dramatiek t.a.v. het 
energievraagstuk lUkt inderdaad niet over
dreven. In 1976 is de olie-invoer van de V.S. 
met 29 % gestegen tot ca. 265 mln ton. Dat is 
ruim 40 % van het binnenlandse verbruik. Het 
totale Amerikaanse olieverbruik vergt momen
teel ongeveer een kwart van de wereld
olieproductie. Over een paar jaar zal dat een 
derde zUn en als de groei van de V.S. op de 
zelfde voet door blUft gaan rzouden de v.s. 
tegen het jaar 2000 alle momenteel bewezen 
oliereserves in de wereld opgesoupeerd 
hebben, indien zij daar toegang toe zouden 
hebben. 

DaadwerkeiUk verwacht de OECD voor 1980, 
bU ongewUzigd beleid een invoer van de V.S. 
van bUna 460 mln ton, dus nog bUna 75% meer 
dan in 1976. Toen kostte de olie-invoer de 
Amerikanen echter reeds 35 miljard dollar 
(8 miljard meer dan in 1975). Dat is al een flink 
deel van de kosten die de Amerikanen op het 
hoogtepunt van de Vietnamoorlog hebben 
gemaakt. 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat het 
Amerikaanse energieprobleem een probleem 
voor de gehele wereld is. Enerzijds doordat de 
geweldige energiebehoefte van de V.S. de 
algemene energieschaarste in de wereld snel 
naderbij haalt, met alle gevolgen voor de 
energieprijs en de economische ontwikkeling 
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in de gehele niet-communistische wereld. 
AnderzUds doordat de positie van de dollar 
de steeds groter wordende importen onder
mijnd wordt en daarmede de stabiliteit van de 
Westerse economie. 
Ook de politieke stabiliteit in de 
wereld loopt bU een ongewUzigd beleid gevaar. 
Het is immers toch wel verontrustend dat 
het antwoord op de vraag of 
wij rond 1985, dat is over 8 jaar, nog 
voldoende olie kunnen krUgen, voornamelUk 
bepaald wordt door de bereidheid van Saoedi
Arabië om haar productieniveau aan te passen. 

Het is dan ook geen wonder dat in het land van 
de tot voor korte tUd "onbegrensde mogelijk
heden" een zo drastisch programma op energie
gebied is gelanceerd. NatuurlUk heeft dit 
programma reeds kritiek ondervonden. Te 
verwachten is dat wanneer er meer gelegenheid 
tot bestudering is geweest, er nog wel meer 
kritiek zal komen. 

Bezinning op het 
Nederlandse energiebeleid 
Voor ons in Nederland lUkt dit een goede aan
leiding ons eigen energiebeleid ook eens onder 
de loep te nemen. Want uiteindelijk importeren 
wU ook ongeveer de helft van onze energie
behoefte. De EEG in totaal voert zelfs nog 
aanzienlUk meer olie in dan de V.S. De 
Europese Commissie verwacht dat de huidige 
afhankeiUkheidsgraad van 60 % tegen 1985 niet 
verder is terug te brengen dan nog altUd 
45% 2). 

Een bezinning op ons eigen energiebeleid lUkt 
dus wenseiUk. Gezien de doorslaggevende 
betekenis van energie voor de way of live en de 
individuele ontplooiingsmogeiUkheden van de 
burgers, kan een principiële beschouwing 
niet gemist worden. Ik zal trachten dit vanuit 
een modern-liberale conceptie te doen. Vanuit 
die conceptie moet mUns inziens een antwoord 
op de volgende twee kernvragen worden 
gegeven: 

1. bij wie moet de voornaamste verant
woordelijkheid inzake de oplossing van het 
energieprobleem gelegd worden; 

2. afhankeiUk van de beantwoording hiervan 
doet zich de vraag voor of de vrijheid van de 
consument moet worden ingeperkt en zo ja, 
in hoeverre. 



Verantwoordelijkheid inzake 
het energieprobleem 

In essentie gaat het hier om de vraag of wij het 
zwaartepunt van de verantwoordelijkheid bij het 
bedrijfsleven of bij de overheid willen leggen. 
Dit dekt onder meer de discussie of de 
energiesector in principe genaast zou moeten 
worden. Het wil mij voorkomen dat deze 
probleemstelling in die zin pragmatisch moet 
worden benaderd dat wij primair letten op de 
doelstelling: een zodanig energiebeleid dat wij 
niet binnen afzienbare tijd economisch en 
sociaal vastlopen door een gebrek aan energie. 

Om deze doelstelling te halen is een effectieve 
organisatie nodig. Bekeken moet dan worden 
wat de overheid vermag en wat het bedrijfs
leven vermag. Beide hebben hun sterke en 
zwakke punten. Een sterk punt van de overheid 
is dat ze voorschriften kan uitvaardigen waar
mede ze een kader schept waarbinnen 
geopereerd kan worden. 

Of de overheid verder moet gaan en zelf taken 
moet gaan uitvoeren lijkt aan twijfel onderhevig. 
Het vorige kabinet Den Uyl wilde die richting 
~el op. De energienota van haar Minister van 
E.Z. vindt namelijk dat "steeds meer het inzicht 
baanbreekt dat het energiebeleid een aktieve rol 
zou dienen te vervullen m.b.t. de doelstelling 
van selectieve groei, mede gelet op het behoud 
van het milieu en een daarop gerichte 
ruimtelijke ordening 4). 

Dit lijkt een wat vreemde stelling. Alsof 
selectieve groei een axioma is. Echter als wij 
het energieprobleem zouden weten op te lossen, 
wat tegelijk het wegnemen van schadelijke 
milieu-aspecten impliceert, dan gaat selectieve 
groei enigszins op zelfkastijding lijken. 

Erg duidelijk is de regering in de energienota 
over haar eigen rol niet. Feitelijk wordt alleen 
concreet gesteld: "Gegeven het vitale karakter 
van de energievoorziening voor de volks
huishouding is er bij toenemende schaarste 
aanleiding voor een sterker overheidsoptreden". 
Dat zit nog. Er zijn verschillende voorbeelden in 
de wereld waar het overheidsbeleid mede debet 
is (geweest) aan optredende schaarste. Voor
beelden daarvan zijn de fiscale- en prijs
beheersingsmaatregelen in bijv. Canada, 
Australië en de V.S., waar men geen rekening 
heeft willen houden met de noodzaak voor de 
industrie om de kosten van aanbodvergroting 
terug te verdienen. Verder bestaat er onder 
meer in oliekringen een voortdurende bezorgd
heid dat de overheid de spelregels naderhand 
gaat wijzigen, ten detrimente van het 
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investerende bedrijfsleven, of dat ze zelfs de 
doelpalen gaat verplaatsen, zodat alle verdere 
inspanningen vergeefs zouden zijn. Een heel 
ander gevaar, verbonden aan verregaand 
overheidsoptreden, is dat een sterk nationalis
tisch georiënteerd energiebeleid ten detrimente 
van de internationale leefgemeenschap kan 
werken. 

De energienota is inmiddels wel zo realistisch 
dat ze toegeeft dat "het handelen in de 
particuliere sector, dat door wetten en voor
schriften beïnvloed is, vaak met grotere 
flexibiliteit en efficiency tot het te bereiken doel 
leidt dan een op het eerste gezicht strakkere en 
meer doelmatige organisatie in handen van de 
overheid zelve". 4) 

Kritiek op het 
Nederlandse energiebeleid 

Het moge niet verwonderlijk zijn dat 
ook het energiebeleid van de Nederlandse 
overheid nogal aan kritiek bloot staat. Zo is in 
het Kamerdebat over de begroting van 
Economische Zaken 1977 gesteld dat een 
samenhangend totaalbeleid ontbreekt en dat 
eveneens concrete stimuleringsmaatregelen 
ontbreken. Dit laatste is ook te lezen in kritiek 
van het International Energy Agency. "The 
Netherlands Government has established 
general principles for conservation, but specific 
measures are not yet fully in place." 

Recentere kritiek is te horen in het advies van 
de Algemene Energie Raad aan de Minister van 
Economische Zaken 7). Hierin staat dat het 
prijs- en tarievenbeleid weinig wordt versterkt 
door aanvullend beleid. Verder oefent de A.E.R. 
veel kritiek uit op het huidige voorlichtings
beleid op energiebeleid, dat onder meer te 
weinig slagvaardig is. 

Verder kan natuurlijk de algemene kritiek 
worden aangehaald dat nog steeds geen 
beslissing is genomen over het al of niet 
bouwen van een aantal kerncentrales. Naarmate 
men hiermee langer wacht zullen ae prooremer 
zich gaan opstapelen omdat er straks geen tijd 
meer is om een inmiddels zichbaargeworden 
energietekort nog te ondervangeJ. 

De vraag die ik hier zou willen stellen is hoe 
het komt dat de overheid nog zo weinig toe
gerust blijkt om het energieprobleem efficiënt 
aan te pakken. Ik heb het gevoel dat dit sterk 
samenhangt met de organisatie van de overheid. 
Om te beginnen is er geen sprake van "één 
overheid". Er zijn er vele. Elk Ministerie, elke 
provincie en elke gemeente is een overheid op 



zichzelf en allemaal hebben ze de nelging een 
zo autonoom mogelUk beleid te voeren. Daarbij 
hebben ze veelal verschillende zo geen tegen
gestelde belangen; zelfs binnen een en het
zelfde departement tref je dat aan. Een paar 
voorbeelden: 

De gemeentelijke overheden wensen lage of 
althans gematigde energieprijzen, zeker 
wanneer de opbrengsten van tariefverhogingen 
overwegend naar de Staat gaan (gas) of naar 
de provincie (electriciteit). Het Ministerie van 
Landbouw en Visserij streeft naar lage gas
prUzen voor de tuinders; het directoraat
generaal-Industrie van E.Z. wil in het kader van 
industrievestiging gematigde energieprijzen; het 
directoraat-generall Prijzen van E.Z. let primair 
op het inflatie-effect van tariefsverhogingen. 
Het Ministerie van Financiën wil zo hoog 
mogelijke opbrengsten voor de Staat en 
accijnzen op dieselolie en LPG niet afbouwen 
en is erop tegen dat een deel van de op
brengsten van het aardgas aan subsidie m.b.t. 
energieconservatie en alternatieve energie
bronnen besteed wordt. Volkshuisvesting heeft 
moeite met diverse voorstellen om het energie
verbruik in woningen en gebouwen te beperken. 
Er zijn ruimtelijke ordeningsproblemen met 
energie en milieu-aspecten enz. enz. 

Hoe uit een dergelijke wirwar van divergerende 
en tegenstrijdige belangen en doelstellingen 
ooit een consistent energiebeleid moet voort
vloeien zal velen dan ook een raadsel zijn. Dit 
zou op zich reeds een reden kunnen zijn om de 
nodige voorzichtigheid te betrachten met de 
door het afgelopen kabinet sterk beleden hang 
naar centralisatie van macht in handen van het 
overheidsapparaat. Aan een overheid die steeds 
meer bevoegdheden naar zich toetrekt doch 
vervolgens de problemen niet adekwaat aan
pakt, hebben we niets. 

Wie behoort wat te doen? 

Toch moet er veel meer gebeuren dan thans. 
Maar wie moet het dan doen? Als de overheid 
het niet kan zijn er twee mogelijkheden. We 
zouden het overheidsapparaat moeten reorgani
seren. De andere mogelijkheid is een beroep te 
doen op de verantwoordelijkheid van het 
bedrUtsleven en dit, als zij die wil accepteren, 
zoveel mogelijk de vrije hand laten. ZU het dan 
binnen een door regering en parlement nader 
aangeduid kader 

Op dat meer omiUnde kader wordt door het 
bedrijfsleven i.c. de olie-industrie ook reeds 
geruime tUd aangedrongen. Voor het spel kan 
beginnen moeten er doorzichtige en consistente 
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spelregels komen. Die zijn er momenteel niet. 
Als een oliemaatschappij een exploratie
vergunning krUgt voor een gebied, moet zU maar 
afwachten of zU later ook tot exploitatie kan 
overgaan. Ook moet over het deelnemings
percentage van de Staat geen voortdurende 
onzekerheid bestaan, evenals over te heffen 
royalties enz. Verder zal het prijsbeleid op de 
afzetmarkten doorzichtig moeten zun. Het moet 
duideiUk zUn wat er in tUden van grote schaarste 
moet gebeuren. Enz. enz. Verder moet er zeker
heid bestaan over uit te vaardigen voorschriften 
m.b.t. bijv. uitlaatgassen, gebruiksrendementen. 
Met dit laatste is echter wel terughoudendheid 
geboden, zoals onder de positie van de 
consument nog nader zal worden aangeduid. 

Wenselijke mentaliteit 
van het bedrijfsleven 

Tot zover enige indicaties omtrent het kader 
waarbinnen het bedrijfsleven zou moeten 
werken en waarbU het bedrUfsleven de ver
antwoordelUkheld voor het opsporen en 
ontwikkelen van nieuwe energiebronnen, het 
tot ontwikkeling brengen daarvan en het aan de 
man brengen, alsmede de financiering van een 
en ander, kan hebben. Men kan hier de vraag 
stellen of men het op zich nemen van een zo 
zware verantwoordelijkheid door het bedrijfs
leven wel mag verlangen. In wezen gaat het hier 
immers om de vraag naar de doeleinden van 
een onderneming. Vroeger was het doel winst 
maken en wel primair voor de eigenaren ervan. 
Tegenwoordig hoor je vanuit het bedrijfsleven 
zelf echter heel andere geluiden. Vaak wordt in 
sociale jaarverslagen als doel gesteld: het 
streven om de continuïteit te handhaven 
teneinde aan alle betrokkenen een stuk 
bestaanszekerheid naast een bevredigend 
inkomen te kunnen bieden. 

Daarnaast erkennen ook reeds veel onder
nemingen dat zij een verantwoordelUkheld 
hebben voor hun deel van de voortbrenging van 
goederen en dienster~ ten behoeve van de 
samenleving waarbinnen zij opereren. Ik geloof 
dat de overleving van onze wijze van 
economisch functioneren vooral ook van dit 
laatste punt zal blijken af te hangen. Veel 
ondernemingen handelen hier gelukkig reeds 
naar en doen bijvoorbeeld meer aan milieu
beheer dan hun van gemeenschapswege wordt 
opgelegd. Met name ook belangrijke voor
mannen uit de olie-industrie biUken wat dit 
betreft de geest van de tUd te verstaan. 

Deze veranderde opstelling van veel onder
nemingen is ook niet verwonderlUk omdat bij de 
voortschrijdende betrokkenheid van de werk-



nemers In de besluitvorming van een onder
neming van een toenemende samenhang tussen 
maatschappij en onderneming sprake is. De 
mensen die van politieke partijen lid zijn of er 
op stemmen zijn voor een groot deel dezelfde 
die via de ondernemingsraden invloed op het 
ondernemingsgedrag kunnen uitoefenen. 

Daarom geloof Ik dat, mits de participatie van 
werknemers binnen het bedrijfsleven verder 
wordt gestimuleerd, het bedrijfsleven bij voor
keur de grootste verantwoordelijkheid terzake 
van de uitvoering van bijvoorbeeld het energie
beleid moet blijven behouden (of waar dat niet 
het geval is moet terugkrijgen). Daarnaast moet 
er ten aanzien van het energiebeleid een zeer 
nauwe consultatie tussen bedrijfsleven en de 
beleidsbepalende instanties bestaan. De samen
stelling van de Algemene Energieraad lijkt 
daartoe een geschikt platform. Aangezien het 
energiebeleid zo vele disciplines omvat ware 
het alleen te overwegen deze te laten rappor
teren aan de Minister-President en niet aan de 
Minister van Economische Zaken. Deze laatste 
is terzake van de uitvoering nl. toch sterk 
afhankelijk van zijn collega's. 

Organisatie van de overheid 

Wat de organisatie van de overheid betreft, op 
dit zo gecompliceerde onderwerp zou ik in dit 
bestek niet diep in willen gaan. Ik zou willen 
volstaan met de gedachte dat het mij voorkomt 
dat deze meer functioneel zou moeten worden 
opgezet en minder departementaal. Daarbij gaat 
het dan primair om de lokatie der verant
woordelijkheidscentra. Het bezwaar van de 
huidige organisatie is dat eigenlijk niemand 
voor bijvoorbeeld het integrale energiebeleid 
verantwoordelijk kan worden gesteld. Op een 
gegeven moment verliest de Minister van 
Economische Zaken het van zijn landbouw
collega over de aardgastarieven voor de 
tuinbouwers. Is hij daarmee dan een slechte 
Minister? Het aantal Ministers zou wellicht 
moeten worden beperkt door het aantal staats
secretarissen uit te breiden. Voor elke belang
rijke interdepartementale werkgroep dus een 
staatssecretaris, rret een eigen staf. Een staf, 
te formeren uit de huidige bezetting der diverse 
departementen. 

Multinationals 

Echter, het lijkt naief te menen dat op korte 
termijn het functioneren van de overheid 
wezenlijk beter kan worden. Mede daarom lijkt 
de andere optie, waarbij het zwaartepunt in de 
uitvoering van het energiebeleid bij het bedrijfs
leven ligt, aantrekkelijker. Daar pleit verder 
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voor dat het bedrijfsleven sterk internationaal 
is georiênteerd. De overheid niet. Met name de 
grote multinationale ondernemingen kunnen 
door hun specialisatie en goede communicatie
systeem, all over the world, en hun snelle 
financieringsvermogen, een beslissende 
bijdrage tot de oplossing van het energie
probleem leveren. Vooral daar er internationaal 
gezien wel degelijk concurrentie bestaat en 
allen gaarne willen overleven, Daar komt 
bij dat de binnen het bedrijfsleven altijd 
heersende onzekerheid, ook bij de multina
tionals, vermoedelijk een gunstige uitwerking 
op de creativiteit en het particuliere initiatief 
van de daarin werkzame medewerkers heeft, 
mits deze onzekerheid niet te groot wordt. 
Misschien schuilt hierin zelfs het grootste 
pluspunt van het partikuliere bedrijf ten 
opzichte van de overheid. 

Los daarvan staat dat als de Staat de energie
sector zou nationaliseren en andere staten 
zouden hetzelfde doen, een aantal voordelen die 
de multinationals te bieden hebben, verloren 
gaan; het onderlinge begrip zal afnemen en een 
gunstige uitgangspositie ontstaat voor een 
verregaand protectionisme op energiegebied. 
Dit zou pas echt fataal zijn, want het energie
probleem kan alleen op mondiaal niveau 
opgelost worden. 

De positie van de consument 

De Westerse industriêle samenleving berust in 
principe op een vraageconomie. Het zijn in 
laatste instantie de consumenten die het 
productie-assortiment bepalen. Reclame van de 
kant van de aanbieders blijkt daar maar weinig 
aan te kunnen veranderen; uitgezonderd dan bij 
geheel nieuwe producten. Producten die de 
consument niet goed of mooi vindt, kunnen zich 
op den duur met de beste reclame niet 
handhaven. In de centraal geleide economie 
daarentegen bepaalt de Staat het productie
assortiment, hetgeen tot wachtenden en wacht
lijsten leidt, als een product al beschikbaar is. 
De prijs fungeert daar dus niet als regulator van 
vraag en aanbod zoals in de vraageconomie. 
Momenteel hoort men bij ons nogal eens de 
kreet dat de verkoop van energieverspillende 
apparaten aan banden gelegd zou moeten 
worden of zelfs geheel verboden. Vooral de 
electrische tandenborstels moeten het ont
gelden. Een koelkast bezit men immers zelf. 
Nu is de bijdrage van electrische tandenborstels 
aan het nationale energieverbruik niet indruk
wekkend. Niettemin worden dergelijke verbale 
bijdragen voor de oplossing van het energie
probleem door vele persmedia nog steeds met 
graagte afgedrukt, mits ze gelanceerd worden 



door een professor of andere geleerde, energie
deskundig of niet. 

iets serieuzer wordt de discussie als het gaat 
om de vraag hoe het totale energieverbruik van 
particulieren zou kunnen worden verminderd, 
zonder dat we in een soort politiestaat terecht 
komen, met huiszoekingen naar vanuit het 
buitenland meegenomen electrische tanden
borstels. Laten we vooropstellen dat besparing 
op het energiegebruik noodzakelijk is (daarover 
bestaat tussen de echte energiedeskundigen 
eigenlijk geen verschil van mening meer; we 
behoeven zowel kernenergie, kolen als energie
besparing). De vraag is dan of je de ver
antwoordelijkheid daarvoor primair bij de over
heid legt of aan bedrijfsleven en consumenten 
een zekere vrijheid kunt laten. 

Een liberaal antwoord lijkt dat alle betrokkenen 
een zekere verantwoordelijkheid moeten 
hebben. Het uitdenken van een goed systeem 
voor besparing in de huishoudelijke sector is 
echter niet eenvoudig. 

Voorstellen voor een 
evenwichtige "marketing-mix" 

Het gaat hier om een juiste mix van de volgende 
instrumenten: 

- het energieprijsniveau 
- het gevolgde systeem van tarifering 
- consumentenvoorlichting 
- voorschriften omtrent isolatie en gebruiks-

rendementen t.a.v. apparaten 
- energieverspilling afremmende heffingen 

resp. energiebesparing stimulerende sub
sidies. 

Een systeem waarbinnen de consument nog wel 
vrijheid behoudt in zijn koopgedrag en in 
spiegelbeeld het bedrijfsleven in haar afzet
gedrag is het volgende. Conform het advies 
van de Algemene Energieraad komt er een 
zuinigheidslabel voor alle energiegebruikende 
apparaten (Hierop staat het energieverbruik 
per tijdseenheid, dat het apparaat in gebruik 
is, vermeld) in EEG-verband wordt daar 
trouwens reeds aan gewerkt Daarnaast zou in 
het energieprijspeil zoveel mogelijk de te ver
wachten toekomstige schaarste verdiscon
teerd moeten zijn. Dit komt erop neer dat we 
een idee moeten hebben omtrent de nog te 
maken kosten teneinde een ongestoorde 
energievoorziening tot bijv. het jaar 2010 te 
kunnen verzekeren. Dat is moeilijk, maar 
schattingen zijn altijd mogelijk. In de energie
voorstellen van Carter aan het Congres is dit 
ook een belangrijk punt: ,.one of the principals 
of our energy policy is that the price of energy 
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should reflect its true replacement cost, as a 
means of bringing supply and demand into 
balance over the long run". 

Genoemd instrument biedt echter geen garantie 
dat er daadwerkelijk voldoende bezuinigd zal 
worden. Om de kans hierop te vergroten zijn er 
dus echter nog verschillende andere instrumen
ten, zoals voorschriften omtrent minimale 
gebruiksrendementen. Dit is de weg die 
president Carter t.o.v. het te beperken benzine
verbruik wil volgen. T.a.v. benzine kun je 
waarschijnlijk moeilijk anders. Het effect van 
benzineprijsverhogingen bijv. door verhoogde 
heffingen in de vorm van accijns is altijd gering 
geweest en het benzineverbruik van een auto is 
slechts een van de vele overwegingen bij de 
aankoop van een auto. Zo is het een omstreden 
vraag of de Amerikaanse auto's zo veel groter 
en onvoordeliger in het gebruik zijn dan West
Europese wagens omdat de benzine in Amerika 
zoveel goedkoper is dan wel om andere 
redenen. 

Toch is de route met voorschriften, verboden en 
gebonden een weinig aantrekelijke om alge
meen te gaan volgen. Het laat de consument 
namelijk weinig speelruimte meer waardoor hij 
zich vermoedelijk ook niet verantwoordelijk zal 
voelen voor het energieverbruik in toepassingen 
waarover hij nog wel zeggenschap heeft. 
Terughoudendheid met voorschriften enz. is dan 
ook geboden, te meer omdat ze vaak niet 
efficient zijn en veel controle-arbeid vergen. 
Ik geloof niet dat het een goede zaak is de voor
schriften voor woningisolatie nog zwaarder te 
maken. Effectiever lijkt het me de reeds 
genooeme zuinigheidslabel ook voor woningen 
af te geven. Dat zou betekenen dat elke 
afgeleverde woning op haar isolatiewaarde 
gekeurd zou moeten worden. De consument kan 
dan zelf kiezen tussen een goed geisoleerde 
duurdere woning en een goedkopere doch 
slechter geisoleerde woning (zoals het nu is 
worden de reeds verzwaarde isolatie
voorschriften vaak niet gecontroleerd). 

Het sluitstuk van het systeem zou het door 
zovelen buiten de energiebedrijven gepropa
geerde en door laatstgenoemden bekritiseerde 
progressieve tariefsysteem kunnen zijn. Dit zou 
te effectueren zijn door een bepaald gas- resp. 
electriciteitsverbruik per m2 woonruimte volgens 
een basistarief te belasten en alles wat daar
boven gebruikt wordt met een verhoogd tarief. 
Om enkele belangrijke bezwaren te ontlopen 
zou je met een aantal basistarieven moeten 
werken, afhankelijk van bijv. gezinsgrootte, aard 
van het gebruik der bewoning en nog een of 
twee factoren. Het aldus opleggen van een 
heffing op wat de gemeenschap als een onmatig 



gebruik zou kunnen beschouwen lijkt bij de 
electriciteitsprijsstelling nog wel min of meer te 
realiseren. Bovendien zou zo'n heffing hier wel 
effectief kunnen zijn omdat er nog steeds 
nieuwe electrische apparaten in de huishoudens 
bijkomen. 
Met betrekking tot het vaststellen van een 
basisverbruik voor aardgas zijn de problemen 
gecompliceerder. Hier is nl. een veelheid van 
factoren, die buiten de macht van de bewoner 
gelegen zijn, van invloed op het energieverbruik. 
Een progressief tarief schiet dan gewoon zijn 
doel voorbij. Een consument moet ook kunnen 
besparen. Hem te suggereren zijn centrale 
verwarming buiten gebruik te stellen en weer 
een gewone kachel te kopen is voorshands 
geen realistische propositie. Temeer niet daar er 
voor particulieren nog tenminste 25 jaar vol
doende aardgas beschikbaar is. Dat is een 
tweede belangrijk verschil met electriciteit, 
althans in Nederland. Anderzijds, het stook
gedrag beïnvloedt het verbruik sterk en verder 
kan de consument natuurlijk gaan isoleren en 
een zuiniger installatie aanschaffen. Je kunt dat 
laatste echter ook stimuleren door daarop 
gerichte subsidiemaatregelen. 

Al met al lijkt een prijsdifferentiatie t.a.v. 
gas minder praktisch en urgent als bij 
electriciteit. Bij gas lijkt een voldoende hoge 
overall prijs voor alle particuliere toepassingen 
effektiever. 

Wil men toch progressie, dan zal er met name 
bij huurwoningen een duidelijke relatie tot stand 
moeten worden gebracht tussen de gevolgen 
van deze maatregel en de huurprijs. Een hoek
woning gebruikt namelijk meer energie dan een 
ingebouwde woning en een engeisoleerde 
natuurlijk meer als een geïsoleerde. 

Een nadere uitwerking van een systeem met 
basis en z.g. schriktarief voor electriciteit en 

Noten: 

Official text: address Carter to Congres on 
Energy, 20 April, 1977. 

2 OECD, World Energy Outlook, Paris 1977. 
3 Bulletin Europese Gemeenschappen, 9-76. 
4 Energienota, Tweede Kamer, zitting 1974-'75 

13122 nrs. 1-2 t.a.p. 7. 
5 Toespraak president Raad van Bestuur van 

eventueel voor gas, zou buiten het kader van dit 
artikel vallen. Samenvattend lijken de bezwaren 
van dit systeem voor electriciteit minder groot 
dan de bezwaren van de weg van voorschriften, 
geboden en verboden. Voor de ruimte
verwarming van de woning ligt dit anders. Hier 
is vermoedelijk het meest effectief een vol
doende hoog algemeen prijsniveau (die de 
toekomstige schaarste weerspiegelt) aangevuld 
met enkele normen inzake gebruikarendementen 
en met subsidiemaatregelen op het gebied van 
isolatie en installatieverbetering. 

Beide systemen zijn liberaal in die zin dat de 
consument de vrijheid behoudt om bijv. een 
solarium aan te schaffen. Hij zal dan echter 
elders op zijn energieverbruik moeten besparen 
wil hij niet in het schriktarief vallen. Dank zij de 
zuinigheidslabels kan hij dat precies uitr
rekenen. 

De vraageconomie blijft zo gehandhaafd en het 
bedrijfsleven kan zelfstandig blijven beslissen 
in welke richting zij haar investeringen wil aan
wenden. 

Bovengenoemd systeem zal er daarbij toe 
leiden dat het bedrijfsleven het niet zo gauw zal 
zoeken in het pousseren van nieuwe energie
verslindende apparaten en eerder zal investeren 
in research om het energieverbruik van te 
verkopen apparaten te beperken. 

Natuurlijk zijn er ook bezwaren, maar willen we 
het energieprobleem verlichten of zelfs op
lossen, dan zijn hoe dan ook offers nodig die 
hier en daar hinder opleveren en waarbij 
wellicht niet steeds zekere onbillijkheden zijn 
te verwijderen. Zijn we anno 1977 niet bereid 
dat op de koop toe te nemen, dan zullen in een 
verdere toekomst veel ernstiger ingrepen nodig 
zijn. 

de Exxon Corporatlon, weergegeven fn 
Essobron, januari 1977. 

6 Energy Ganservation in the I.E.A. 1976 
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7 Voorlopige Algemene Energie Raad: Advies 
inzake besparing op het huishoudelijk 
energieverbruik, 9 mei 1977. 
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De overdracht van technische kennis 

Mr. F. Bolkesteln 

Onder overdracht van technische kennis wordt 
verstaan de toepassing binnen een bepaalde 
omgeving van wetenschappelijke of technische 
informatie die binnen een andere omgeving Is 
gewonnen. Tegenwoordig wordt hiermee hoofd
zakelijk gedoeld op de overdracht van dergelijke 
informatie aan ontwikkelingslanden. De vooruit
gang der techniek heeft vele voordelen 
betekend voor de Derde Wereld: snelle ver
bindingen; het bestrijden en (over grote 
gebieden) uitroeien van ziekten als malaria, 
pokken en tuberculose; verbetering van de 
landbouw door toepassing van kunstmest en 
genetisch onderzoek. Aan andere gevolgen van 
die ontwikkeling kan worden getwijfeld. 
Zo heeft de ontdekking van kunststoffen de 
markt voor sommige tropische producten 
nadelig beïnvloed. Ook kan de toepassing van 
moderne productie-technieken werkloosheid 
veroorzaken. Verder heeft de moderne gezond
heidszorg geleid tot een grote toename van de 
bevolking, die het proces van ontwikkeling weer 
kan vertragen, wanneer de werkgelegenheid 
niet In ongeveer gelijke mate toeneemt. Het 
blijkt dus dat technische kennis, uit zijn maat
schappelijk verband gerukt, in een ander 
verband averechts kan uitwerken. 

Tijdens de Tweede Algemene Vergadering van 
de UNIDO 1) in Lima (maart 1975) heeft de zgn. 
Groep van 77 ontwikkelingslanden (die nu meer 
dan dat aantal telt) de eis uitgesproken in het 
jaar 2000 tezamen een kwart van de industriële 
productie van de wereld te vertegenwoordigen, 
tegen 7 °/o nu. 
Het verlangen naar industrialisatie komt dus 
voort uit het midden van de ontwikkelings
landen zelf en wordt die landen niet door het 
Westen opgedrongen, zoals sommigen het doen 
voorkomen. Inderdaad zal industrialisatie in de 
Derde Wereld noodzakelijk zijn om drie doel
stellingen te verwezenlijken: ten eerste een 
aanvaardbaar niveau van materiële voor
zieningen; ten tweede het scheppen van vol
doende werkgelegenheid en Inkomen; en ten 
derde een evenwichtiger opbouw van het 
handelsverkeer met andere landen 2). Eventuele 
problemen met betrekking tot de voorziening 
van energie, grondstoffen en water waartoe een 
dergelijke industrialisatie kan leiden, vallen 
buiten het bestek van dit artikel. 
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Vooruitgang van technische kennis en 
industrialisatie blijken het snelst te hebben 
plaats gevonden in die landen welke het meest 
zijn beïnvloed door de cultuur van rationeel 
materialisme die, althans in het Westen, sinds 
de Renaissance is ontstaan. Wanneer het 
RIO-rapport 3) stelt dat .,arme landen de 
nabootsing van Westerse levenspatronen als 
doelstelling moeten afwijzen" dan blijkt deze 
overigens begrijpelijke stelling van betrekkelijke 
waarde, indien beschouwd tegen de achtergrond 
van de industrialisatie die dezelfde landen 
begeren. 
Rationalisme, doelmatigheid, zelfdiscipline en 
tijdsbesef kenmerken een cultuurpatroon dat, 
Westers of niet, vooralsnog onontbeerlijk lijkt 
voor het bereiken van de doeleinden die de 
Derde Wereld zich heeft gesteld. 

Vooruitgang van de technologie is een belang
rijke voorwaarde voor economische ont
wikkeling: zij brengt die ontwikkeling op gang 
en wordt er zelf ook weer door gestimuleerd. 
Zoals de vertegenwoordiger van Brazilië het 
uitdrukte op de derde UNCTAD-bijeenkomst 4): 
"het monopolie van hoogontwikkelde tech
nologie is een fundamentele oorzaak gebleken 
van de verschillen in welvaartsniveaux tussen 
de landen". De motorfunctie van de technologie 
wordt dan ook benadrukt door de Verenigde 
Naties, die in augustus 1979 een conferentie 
over Wetenschap en Technologie voor Ont
wikkeling willen houden. Een land dat geen 
technologische vaardigheid bezit kan niet weten 
welke technische kennis beschikbaar is, noch 
welke de meeste geschikte kennis is, noch 
welke de beste bron ervan is, noch tenslotte In 
welke vorm die kennis het best kan worden 
ingevoerd 5). Die vaardigheid moet dan ook 
worden verkregen. Het Braziliaanse ont
wikkelingsplan voor wetenschap en technologie 
van juli 1973 begint met de opmerking: "Om te 
verzekeren dat een land voor onbepaalde tijd 
onderontwikkeld blijft, is het voldoende dat het 
buitenland te allen tijde een kant-en-klare 
technologie ter beschikking stelt" 6). 

Zoals hierbevel is opgemerkt, Is technologische 
ontwikkeling in die zin maatschappij-gebonden 
dat zij wordt gedragen door een cultuur die 
waarde hecht aan organisatievermogen, 
discipline, besef van de rol van de tijd, het 
nemen van initiatieven en dus ook van het risico 
te worden geconfronteerd met een meetbare 
fout. Waar ondernemerschap ontbreekt, dreigt 
zelfs toegepast wetenschappelijk onderzoek 



theoretisch te worden omdat de toepassing 
uitblijft. Veel van de structurele kenmerken van 
ontwikkelingslanden staan op gespannen voet 
met technologische ontwikkeling. Zo bezien zijn 
de oorzaken van technologische achterstand 
identiek met die van de onderontwikkeling zelf. 
Een uiting van deze vicieuze cirkel is de 
,.braindrain" of hersenaftap, waarop hieronder 
zal worden ingegaan. Het doorbreken ervan is 
zeer ingrijpend en kost buitengewoon veel tijd, 
zoals het voorbeeld van Japan leert. 

Nadat de Amerikaanse admiraal Perry dit land 
in 1865 had gedwongen zich open te stellen 
voor buitenlandse invloeden, nam het onder de 
Meiji-restoratie de volgende maatregelen: 
(a) een grondige landhervorming; (b) schade
loosstelling van de voormalige landeigenaren 
met obligaties van bepaalde, door de regering 
aangemoedigde, industrieën; (c) schepping van 
krediet in de stad en op het land; (d) uitroeiing 
van het analfabetisme; en (e) uitzending van 
veelbelovende studenten naar het buitenland 
voor training. De industrialisatie van Japan is 
voorafgegaan door een modernisering en een 
opbouw van het onderwijssysteem die tientallen 
jaren in beslag hebben genomen 7). Het is zeer 
de vraag of technologische ontwikkeling kan 
plaats vinden zonder een dergelijke brede 
basis. Herman Kahn noemt als één van de drie 
belangrijkste oorzaken van de Japanse 
economische ontwikkeling een stelsel van 
onderwijs dat .,Amerikaanse uitgebreidheid 
paart aan Europese kwaliteit" 8). Het is belang
wekkend en voor Nederland actueel op te 
merken dat onderwijs in Japan duur is: ouders 
moeten hard werken voor het onderwijs van hun 
kinderen. Daar staat tegenover dat het dan ook 
naar rato wordt gewaardeerd Sa). 

Weinig en slecht onderwijs is dus één algemene 
oorzaak van technologische achterstand. 
Armoede, slechte administratie en de houding 
van de elite zijn andere oorzaken. Algemene 
fondsen beschikbaar per gepromoveerde 
onderzoeker bedragen in de V.S. ongeveer 
$50.000 per jaar; in India ongeveer $8.000 per 
jaar 9). 
Een steeds weerkerende klacht van onder
zoekers in ontwikkelingslanden betreft de 
bureaucratie die hun werk omringt: .,een 
complex van tijdverspillende, irrationele en 
starre procedures, versterkt door een 
hiërarchische en autoritaire besluitvormende 
structuur, die de eenvoudige en spontane 
initiatieven nodig voor actief onderzoek in de 
weg staan" 10). Bovendien wordt de plaatselijke 
elite vaak bewogen door prestige-overwegingen, 
zodat alleen het laatste en nieuwste in overeen
stemming wordt geacht met het nationale 
zelfbewustzijn en een witteboorden-mentaliteit 
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wordt aangekweekt die verlammend werkt op 
een proefondervindelijke werkwijze. De 
populariteit van de rechtenstudie en van 
sociaal-politieke vakken ten nadele van natuur
wetenschappelijke vakken, met name in 
Zuid-Amerika, is een uiting hiervan. 

Het is de taak van de nationale overheden de 
algemene voorwaarden te scheppen die vereist 
zijn voor een ontwikkeling van de technologie. 
Naast onderwijs, training en administratie 
vallen hieronder in het bijzonder belasting
politiek en arbeidsverhoudingen 11). Risico
kapitaal en ondernemerschap zijn evenzeer 
vereist, maar behoren onder de verantwoorde
lijkheid van het bedrijfsleven te vallen (zie 
hieronder). Zoals het voorbeeld van Groot
Brittannië leert, kan nivellering van inkomens 
demotiverend werken en leiden tot emigratie 
van onderzoekers. De inkomensverschillen in 
de ontwikkelingslanden zijn echter zo groot dat 
die factor daar kan worden verwaarloosd. 

De geïndustrialiseerde landen nemen nu bijna 
95% van alle uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling voor hun rekening 12). Dat 
betekent dat de aard en de methoden daarvan 
ook zijn toegesneden op de omstandigheden en 
behoeften van die landen. Ontwikkelingslanden 
hebben eigen kundigheid nodig - misschien 
beperkt van omvang, maar goed van kwaliteit -
zowel voor een juiste selectie uit de beschik
bare technologie alsook voor een snelle 
assimilatie daarvan. Het modieuze begrip 
.. self-reliance" ofwel .. zich verlaten op eigen 
krachten" betekent in dit verband een ideaal 
dat in zijn absoluutheid noch bereikbaar is -
niet voor Nederland, laat staan voor een 
ontwikkelingsland - noch wenselijk: het zou 
kunnen leiden tot de ,.herontdekking van het 
wiel". Maar een regionaal verband, zoals de 
Economische Gemeenschap van Centraal 
Amerika, zou het kader kunnen vormen voor een 
technologisch centrum van niveau en dus voor 
een zekere mate van zelfstandigheid, alhoewel 
het pad van die internationale samenwerking 
niet met rozen is bezaaid. Een dergelijk centrum 
zou bijdragen tot het doorbreken van het gevoel 
van afzondering dat vele onderzoekers in de 
Derde Wereld ervaren. Nu voelen zij zich veelal 
als emigranten uit de Wetenschappelijke 
Wereldgemeenschap, die hun intellectuele 
belangstelling trachten gaande te houden in een 
beroepsomgeving die vaak gedesorganiseerd, 
van beperkte capaciteiten en berooid is. 
Isolement is een van de grootste gevaren die 
onderzoekers in de Derde Wereld bedreigen. 
Zonder prikkel van een voortdurend contact 
met de internationale wetenschap raken zij 
spoedig ontmoedigd door een allengs groter 
wordende achterstand. 



De opbouw van wetenschappelijke instellingen 
en van een wetenschapsbeleid in een ont
wikkelingsland is zo'n zware taak dat velen er 
voor terugdeinzen en emigreren naar 
geïndustrialiseerde landen: de "braindrain" of 
hersenaftap. Volgens het RIO-rapport 13) gaat 
meer dan 90 % van de Aziatische studenten in 
de V.S. nooit meer naar huis; is 44% van de 
ondergeschikte medische staf in Britse zieken
huizen van buitenlandse oorsprong en zijn er 
meer Perzische doktoren in New Vork dan in 
geheel Perzië. Deze hersenaftap benadeelt 
voornamelijk India, Pakistan en de Philippijnen 
en bevoordeelt hoofdzakelijk Groot-Brittannië, 
Canada en de V.S. 
De UNCTAD heeft berekend dat het voordeel 
voor deze landen uit de hersenaftap groter is 
dan hun officiële ontwikkelingshulp. Over die 
cijfers kan men twisten, maar het feit blijft dat 
de Derde Wereld zijn financiële bloed verliest 
aan de OPEC-landen en zijn kennis aan het 
Westen. Hoe dit laatste te stoppen zonder 
inbreuk te maken op de persoonlijke vrijheid is 
niet eenvoudig. De oorzaak ligt namelijk niet 
alleen in de magneetwerking van het Westen, 
maar ook en vooral in de onaantrekkelijke 
werkomstandigheden in de Derde Wereld. Zoals 
het RIO-rapport het uitdrukt, de hersenaftap 
wijst op het bedroevende feit, dat economische 
ontwikkeling niet alleen een kwestie van kundig
heden is, maar ook van de mogelijkheden om 
die kundigheden te gebruiken: "het grond
probleem is het gebrek aan absorptie-capaciteit, 
in de zin van effectieve economische vraag, dat 
de meeste ontwikkelingslanden kenmerkt" 14). 
Het aantal van hen die daar voortgezet onder
wijs in de een of andere vorm hebben genoten, 
neemt aanmerkelijk sneller toe dan de 
economische groei 45). Het resultaat is dan 
werkloosheid van geschoolden met alle 
revolutionaire gevolgen daarvan - of emigratie. 

Singer noemt deze hersenaftap de "external 
braindrain" ter onderscheiding van de "internal 
braindrain", d.w.z. de neiging van onderzoekers 
in ontwikkelingslanden om zich te beschouwen 
als leden van een gemeenschap die zijn 
zwaartepunt in het Westen heeft, veeleer dan 
als burgers die hun prioriteiten laten samen
vallen met de behoeften van eigen land. Dit is 
een van de vormen van het dualisme dat in bijna 
alle onderontwikkelde landen valt waar te 
nemen. Twee andere vormen van dit verschijnsel 
zijn: moderne kapitaalintensieve industrieën 
temidden van de achtergebleven massa der 
economie; en kleine groepjes zeer bevoorrechte 
buitenlanders of landgenoten die in welvaart 
torenhoog boven de bevolking zijn verheven en, 
althans wat betreft de buitenlanders, daarvan 
ook in cultureel opzicht sterk verschillen. Dit 
dualisme wordt allerwege terecht zeer betreurd. 
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Het is echter de vraag of er veel aan valt te 
doen. Het proces van modernisering, of dit nu 
wetenschap of industrie betreft, moet ergens 
beginnen. Het is te verwachten, dat zich een 
eiland om dat beginpunt vormt dat in een dualis
tische verhouding staat tot zijn omgeving. Daar 
zou ook niet zo veel bezwaar tegen bestaan als 
het eiland zich maar redelijk snel uitbreidde. 
Juist aan dat laatste haperde het. De kritiek zou 
zich dus niet zozeer op het wetenschappelijke 
eiland moeten richten alswel op het cultureel 
immobilisme dat de vergroting van zijn omvang 
in de weg staat. Een ontwikkelingsland kan 
natuurlijk technologisch en industrieel dualisme 
voorkomen door zijn grenzen te sluiten. Die 
politiek wordt bijvoorbeeld door Burma gevoerd. 
In dat land althans is het resultaat stagnatie in 
bijna elk opzicht. Het RIO-rapport vraagt in dit 
verband om "experts op blote voeten", aan 
welke oproep gezien de zeer menselijke aard 
van de meeste internationale experts waar
schijnlijk weinig gehoor zal worden gegeven 16). 

Het bovenstaande neemt niet weg dat de 
nadelen van het dualisme ernstig zijn en 
dwingen te zoeken naar tussenvormen van 
traditionele en Westerse werkwijzen, meestal 
aangeduid als "aangepaste technologie". Deze 
bestaat uit het ontwikkelen en gebruik maken 
van procédés en organisatievormen die het 
meest overeenstemmen met de economische en 
sociale omstandigheden ter plaatse. "De aan
gepaste technologie is vooral gericht op de 
traditionele sector en tracht de autochtone 
technologie te verbeteren of introduceert een
voudige technische hulpmiddelen die ter plaatse 
met behulp van lokale kennis en materialen 
gebouwd kunnen worden" 17). Door de betere 
aansluiting op plaatselijke omstandigheden 
vermijdt deze technologie vele punten van 
wrijving en zal zij aan werknemers en bedrijf 
ten goede komen. Aan de andere kant moet men 
waken tegen een romantische en daardoor 
onjuiste voorstelling van zaken. Wanneer de 
Indiase Dr. Claude Alvares op het congres val"\ 
de Society for International Development in 
Amsterdam beweert dat "miljoenen mensen in 
de dorpen in de Derde Wereld in staat zijn 
geweest gedurende duizenden jaren met behulp 
van deze technologie (d.w.z. lokale technieken) 
te overleven" 18), dan passen daarbij toch wel 
de vragen: hoevelen zijn er in leven gebleven? 
en: onder welke omstandigheden hebben zij 
geleefd? 

Een goed voorbeeld van aangepaste techno
logie is de fabriek van de Metal Box Company 
in Kenya. Deze onderneming had de keuze 
tussen een moderne machine die in één maand 
de Oost-Afrikaanse markt voor het hele jaar 
kon voorzien; en een tweedehands-machine die 



in Zuid-Afrika voor veel minder te koop was en 
tien maanden nodig had voor dezelfde 
productie. De keuze viel zeer terecht op de 
laatste machine 19). Zo bezien is aangepaste 
technologie niets anders dan toegepast gezond 
verstand dat de rentabiliteit van een investering 
zeer wel kan vergroten. De meest nijpende 
behoeften van de mensen in de Derde Wereld 
betreffen voeding, huisvesting, gezondheidszorg 
en onderwijs. Het is verre van duidelijk dat op 
die gebieden de laatste snufjes nodig zijn. Een 
werkelijke oplossing voor de onvoorstelbare 
woonsituatie waarin miljoenen leven, ligt bij
voorbeeld niet in systeembouw maar in het 
beschikbaar stellen van stukken land met enkele 
eenvoudige voorzieningen, waarna de mensen 
zelf hun huis kunnen bouwen. Bovendien 
stimuleert zelf bouwen het nemen van initia
tieven en het aanleren van eenvoudige 
vaardigheden 20). iets soortgelijks geldt voor 
bosbouw - met zijn ingebouwde aandacht voor 
preventie en onderhoud 21) - en landbouw. 
Goedhart noemt o.a. de volgende voordelen van 
de agro-industrie: het openleggen van nieuwe 
gebieden; scheppen van arbeidsplaatsen; 
activeren van kleine landbouwers; bevorderen 
van coöperaties en van nieuwe technische 
vaardigheden 22). Juist op deze terreinen moet 
zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
aangepaste technologie. 

Wat betreft de industrie wordt in dit verband 
vaak gewezen op de "stedelijke informele 
sector". Dit zijn activiteiten die door de 
volgende karakteristieken worden gekenmerkt: 
familie-ondernemingen, kleinschaligheid, 
arbeidsintensiviteit, gebruik van voornamelijk 
inheemse materialen, aangepaste technologie, 
sterk ambachtelijk karakter. Een voorbeeld is 
boutenfabrikage in huiswerkplaatsjes 23). 
Volgens deskundigen werkt een groot gedeelte 
van de stedelijke beroepsbevolking in ont
wikkelingslanden (in sommige gevallen dertig 
tot veertig procent) in deze "vuilnisbelt
economie" of "overlevings-economie". Hoewel 
het belang van deze sector evident is (inkomen, 
werkgelegenheid, kennisoverdracht, efficiënt 
gebruik van materialen) is het niet zeker of de 
zo vervaardigde producten meer kunnen doen 
dan de gaten in de markt opvullen en met name 
of zij kunnen concurreren met In grote serie 
vervaardigde en efficiënt gedistribueerde 
artikelen. 

Dit laatste punt blijft van belang. Uiteindelijk zal 
de industrie in de Derde Wereld de con
currentie op de wereldmarkt moeten kunnen 
doorstaan. Tolmuren en importquotes kunnen 
leiden tot monopoliesituaties, excessieve 
winsten en dus uitbuiting van de bevolking. 
Zonder concurrentievermogen kan er ook niets 
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terecht komen van de ambities van ont
wikkelingslanden tot industrialisatie. Nu blijkt 
dat ondanks lage lonen de productiekosten in 
de Derde Wereld vaak hoger liggen dan in 
Nederland, voornamelijk door inadequate 
fabrikage-methoden en gebrekkige bedrijfs
voering. 
Prof. van Hasselt van de T.H. Twente noemt In 
dit verband een reeks bekende tekortkomingen: 
lange bewerkingstijden, slecht gereedschap, 
onvoldoende onderhoud, slechte kwaliteit van 
de produkten, afwezigheid van industriële 
normalisatie, onjuist personeelsbeleid, in
efficiënt voorraadbeheer, lange levertijden en 
gebrekkige planning 24). En daarmee zijn wij 
weer terug bij het probleem van de overdracht 
van Westerse productie- en management
methoden. 

De meeste technologie - zowel know-how als 
gepatenteerde kennis - is in handen van 
particuliere ondernemingen. Het meeste onder
zoek wordt ook gedaan door ondernemingen. 
In Nederland is door de overheid in 1972 
f 1.825 miljoen uitgegeven voor onderzoek en 
ontwikkeling, tegen f 2.000 miljoen door de 
industrie - waarvan weer 60 °/o voor rekening 
kwam van multinationale ondernemingen. De 
Shell-groep alleen had In 1974 2500 mede
werkers (van wie 600 afgestudeerden) in dienst 
bij Nederlandse laboratoria en gaf in dat jaar 
f 200 miljoen uit aan onderzoek en ontwikkeling. 
Zoals het RIO-rapport erkent 25): multinationale 
ondernemingen hebben een uitgebreide kennis 
van technologie en marketing opgebouwd. Over
dracht van die kennis kan gepaard gaan met 
investering in een ontwikkelingsland, maar kan 
ook los daarvan plaats vinden 26). In het eerste 
geval wordt een dochter-maatschappij opgericht, 
wordt deelgenomen in een plaatselijke maat
schappij of wordt een "joint venture" daarmee 
gesticht. In het tweede geval wordt een licentie, 
een octrooi of know-how verkocht; ook kan de 
buitenlandse onderneming een management
overeenkomst afsluiten of optreden als 
consulent. 

Lokale investeringen lijken meer bevorderlijk 
voor de overdracht van technische kennis dan 
de verkoop daarvan "sec", vooral wanneer die 
investeringen de vorm aannemen van "joint 
ventures". Bij investeringen treedt namelijk een 
soort demonstratie-effect op, zodat ook het 
niveau van bedrijfsvoering, productie
technieken en verkoop-methoden worden na
gebootst. Een voorbeeld hiervan is de auto
mobiel-industrie in Taiwan, waar productie
kosten zijn gedaald en de kwaliteit van de 
productie is gestegen nadat "joint ventures" 
met Nissan, Honda en Toyota tot stand waren 
gekomen 27). Het demonstratie-effect kan even-



eens plaats vinden, wanneer een buitenlandse 
aannemer een overeenkomst aangaat om een 
bedrUfsklare fabriek te bouwen ("Turnkey 
Contract", "Projet clé-en-main"). Volgens de 
Minister van Industrie Belaïd Abdessalam moest 
de aannemer van een staalfabriek in AlgerUe. 
naast de eigeniUke constructiewerkzaamheden, 
ook de volgende taken op zich nemen: organi
satie van het management, training van 
AlgerUnse technici en werknemers, op gang 
brengen van de productie, afsluiten van 
verkoop-contracten, garantie gedurende vUf jaar 
van productie zonder technische problemen en 
zekerheid van verkoop van de productie 
gedurende diezelfde tUd 28). Met recht wordt 
deze ontwikkeling genoemd: "from know-how 
to show-how". 

Investeringen van multinationale ondernemingen 
in de Derde Wereld kunnen een garantie 
vormen dat de informele wetenschap en 
ervaring waaruit know-how bestaat beschikbaar 
biUven. De internationale training en personeels
uitwisseling, die met een dergeiUke investering 
gepaard pleegt te gaan, zun dan niet zozeer 
gericht op een eenmalige installatie, alswel op 
een voortdurende ontwikkeling. Een buiten
landse investeerder kan het isolement door
breken van een markt die anders misschien 
afgeschermd en gemonopoliseerd zou zijn 
geweest. De concurrentie van de nieuwe ideeën 
en management-technieken die hij meebrengt, 
vormt een aansporing tot nabootsing, vooral 
wanneer stafleden het buitenlands bedrUf ver
laten om een vooraanstaande plaats in een 
zuiver nationale onderneming in te nemen, zoals 
vaak gebeurt. De uitstraling die dan plaats vindt, 
betekent een effectievere overdracht van kennis 
en werkcultuur dan welk programma van 
training ook. En tenslotte vormt een inter
nationaal bedrUf een verband waarbinnen werk
nemers van verschillende nationaliteiten en 
godsdiensten de inhoud van het begrip "samen
werking" leren kennen, vooral omdat die 
samenwerking is gericht op een apolitiek doel. 

Dit alles neemt niet weg dat de aanwezigheid 
van een internationale onderneming door 
nationale kringen als storend en uitdagend kan 
worden ervaren, vooral wanneer die aanwezig
heid lokale tekortkomingen onderstreept. Daar
om is het belangrUk dat multilaterale raamwerk
verdragen, wederzijdse garanties en gedrags
codes tot stand komen, zodat alle partUen 
precies weten waaraan zij toe zijn. Zo kunnen 
niet alleen de investering zelf en eventuele 
herinvestering van winsten worden geregeld, 
maar ook een uiteindelUke overname door lokale 
belangengroepen. Een internationaal bedrUf zal 
in het algemeen tegen een dergelijke overname 
geen bezwaar hebben, mits de voorwaarden 
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aanvaardbaar zUn, vanaf het begin der In
vestering vast staan en niet tussentijds worden 
gewUzigd. Hirschmann heeft in dit verband de 
interessante suggestie gedaan een "lnter
american Divestment Corporation" op te richten 
om zo het risico van nationalisatie zonder af
doende vergoeding te verkleinen en meer 
zekerheid te scheppen in een toch altijd 
onzekere toestand 29). 

Ondertussen moet de overdracht van kennis 
worden betaald. Een veel voorkomende klacht 
van de arme landen is, dat die kennis te duur is. 
Volgens UNCTAD betaalden de ontwikkelings
landen in 1968 $1 miljard voor het gebruik van 
moderne kennis, terwUI dit bedrag voor 1980 op 
$9 miljard is geschat. De landen van de Derde 
Wereld vinden de Westerse technologie om 
voornamelUk vier redenen te duur: (a) wegens 
de beperkte hoeveelheid van hun financiële 
middelen; (b) door gebrek aan begrip voor de 
hoge kosten van het onderzoek; (c) door de 
ongrijpbare aard van de gekochte kennis; en 
(d) wegens de veelvuldige mislukkingen, waar
toe de toepassing ervan blijkt te leiden. 
Verreweg de meeste octrooien zijn eigendom 
van particuliere ondernemingen. Westerse 
overheden zun niet in staat de prijs vast te 
stellen, waartegen die octrooien worden ver
kocht. Afschaffing van de bescherming die het 
octrooirecht biedt, zou de technische vooruit
gang schaden en de geheimhouding van uit
vindingen doen toenemen. Doordat octrooien 
worden gepubliceerd, betekenen zij immers 
tevens een zekere verspreiding van informatie. 
Bovendien is de duur van een octrooi be
trekkeiUk kort. Zoals het RIO-rapport terecht 
opmerkt: "Er is dus een enorme opeenhoping 
van nuttige technische kennis die vrijelijk 
beschikbaar is, althans in juridisch opzicht. De 
succesvolle toepassing van de beschikbare 
procédés hangt evenwel af van de ervaring en 
de know-how die de gebruikers ervan in vele 
jaren hebben verzameld en die soms tegen een 
aanzienlijke prijs moet worden aangeschaft" 30). 
Het komt niet zozeer aan op concrete in 
documenten gespecificeerde details alswel op 
de mondelinge overdracht van ervaringen en de 
ontvankelijkheid van de nieuwe omgeving voor 
die ervaringen. Het zaad moet vallen in vrucht
bare grond. 

De prijs van nieuwe technische kennis heeft op 
zichzelf weinig betekenis. Alles hangt af van de 
welvaartsverhoging waartoe die kennis leidt. 
Ook hier is het voorbeald van Japan leerzaam. 
De snelle economische ontwikkeling van dat 
land is gegrondvest op de grootscheepse aan
koop van buitenlandse technologie. Tussen 1950 
en 1965 heeft Japan meer dan $1 miljard voor 
licenties betaald. In die periode bedroegen 



betalingen voor buitenlandse technologie 
ongeveer een kwart van de totale uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling. Vandaag is Japan 
een van de meest welvarende landen ter wereld, 
met eigen research-instellingen die zelf bronnen 
van inkomsten zijn geworden. Er zijn evenwel 
gevallen bekend van eenzijdige, restrictieve en 
onredelijk zware licentie-voorwaarden. Het is 
begrijpelijk dat ontwikkelingslanden zich daar
tegen willen beschermen. Ook Japan heeft dat 
gedaan. Licentie-overeenkomsten met het 
buitenland waren daar onderworpen aan goed
keuring van zowel het Ministerie van Inter
nationale Handel en Industrie, alsook de Bank 
van Japan. Een ander voorbeeld is een 
Mexicaanse wet van december 1972 "betref
fende de registratie van overdracht van tech
nologie en het gebruik van octrooien en 
merken". Deze registratie stelt de Mexicaanse 
regering in staat kennis te nemen van de voor
waarden, waaronder technologie wordt verkocht 
aan Mexicaanse ondernemingen en overeen
komsten niet toe te laten die in strijd worden 
geacht met het nationaal belang. 

Tot slot en deels ter samenvatting van deze 
beschouwing een aantal concrete punten en 
aanbevelingen. Wat betreft de overdracht van 
technologie dient officiële ontwikkelingshulp 
zich allereerst te richten op steun aan centra 
van wetenschap en technologie door middel 
van: materiaal voor laboratoria; boeken; formele 
samenwerkingsverbanden met centra in het 
Westen; en experts. De laatsten moeten vol
doen aan hoge eisen van contactuele eigen
schappen, aanpassingsvermogen en paeda
gogisch inzicht, terwijl de duur van hun verblijf 
redelijk lang dient te zijn. In paragraaf 10 hier
boven zijn de funeste gevolgen van de hersen
aftap genoemd: alles wat het Westen kan doen 
om hieraan een einde te maken, zou voor de 
ontwikkelingslanden van onschatbare betekenis 
zijn. Is het mogelijk ontvangers van een 
studiebeurs te verplichten gedurende bijvoor
beeld tien jaar na het beëindigen van hun studie 
in eigen land te werken en hun gedurende die 
tijd een werkvergunning in het Westen te 
weigeren? Voorts is het van het grootste belang 
dat geïndustrialiseerde landen trachten het 
isolement van onderzoekers in de Derde Wereld 
te doorbreken, bijvoorbeeld door op tijd en per 
luchtpost belangrijke wetenschappelijke tijd-

Noten: 

United Nations lndustrial Development 
Organization. 

2 Prof. Dr. H. Linnemann: "Economie en Toe
komstige Welvaart in de Derde Wereld", 
Tussentijds Bestek 1973 (SMO), blz. 58159. 

3 "Reshaping the International Order", een 
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schriften te versturen en door middel van een 
systeem van werkbezoeken dat althans een 
aantal van die onderzoekers in staat zou stellen 
regelmatig hun kennis te verfrissen. Wat betreft 
de aard van de over te dragen technologie ligt 
het voor de hand dat officiële hulp zich in de 
eerste plaats richt op de vier meest dringende 
behoeften die hierboven zijn genoemd: voeding, 
huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Het 
zou echter onjuist zijn "zuiver" wetenschappe
lijk onderzoek als "niet-relevant" ter zijde te 
schuiven, aangezien dat soort onderzoek 
belangrijk bijdraagt tot het ontstaan van de 
wetenschappelijke cultuur die nodig is voor het 
beoordelen van nieuwe technologieën. 
"Relevant" is niet slechts datgene wat be
trekking heeft op "hier en nu". Verder is het 
bedrijfsleven een belangrijke drager van tech
nische kennis. Het behoort dan ook te worden 
aangemoedigd in ontwikkelingslanden een 
vestiging te beginnen. Maar het bedrijfsleven 
loopt in de Derde Wereld een dubbel risico: 
een commercieel en een politiek. Dit leidt aan 
de ene kant tot de neiging de winst snel binnen 
te halen en aan de andere kant tot tegen
maatregelen van de plaatselijke overheid die 
het investeringsklimaat dan weer benadelen. 
Laat de regering daarom in ruime mate politieke 
risico's verzekeren en zo deze vicieuze cirkel 
helpen doorbreken. Ondernemingen van hun 
kant moeten de meest verstandige en passende 
werkwijzen kiezen. "In de ontwikkelingslanden, 
waar de markten klein zijn en de inkomens laag, 
zijn geschoolde arbeidskrachten en kapitaal 
bijna altijd in onvoldoende mate beschikbaar en 
zijn vrijwel geen toeleveringsbedrijven aan
wezig. Om die redenen is daar behoefte aan 
producties op kleine schaal van betrekkelijk 
eenvoudige artikelen" 32). 
Tenslotte is er alles voor te zeggen dat binnen 
het kader van een regionaal verband weten
schappelijke centra ontstaan om concurrerende 
procédés te evalueren en om wat betreft 
licenties en octrooien een tegenmacht te vormen 
tegen grote ondernemingen, door gebruik te 
maken van een systeem van openbare inter
nationale aanbiedingen. Maar dit betekent 
geenszins de overschakeling op een wereld
bureau voor technologische ontwikkeling die het 
RIO-rapport aanbeveelt 33): daarvoor wegen de 
nadelen van een internationale bureaucratie te 
zwaar34). 
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Een rede voor de democratische 
rechtsstaat en het emancipatiestreven 

D. Simons 

Enige maanden geleden heeft de hoogleraar 
S. W. Gouwenberg zijn ambt aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam officieel aanvaard met 
het spreken van een interessante rede: demo
cratische rechtsstaat en het emancipatiestreven. 
Tot mijn spijt was ik niet in de gelegenheid de 
plechtigheid bij te wonen, maar ik heb met grote 
belangstelling kennis genomen van de inhoud 
van de rede. Zij bevat naar mijn mening heel 
veel stof tot nadenken. Zij belicht door ons vaak 

31 

als vanzelfsprekend aanvaarde instituten van 
onze staatsinrichting op kritische wijze, al komt 
zij, tot mijn geruststelling wel uit op een positieve 
benadering, zowel van de instituten zelf als van 
de kritiek die daarop wordt geuit. Ik vind de 
inhoud van de rede, die overigens naar ons in 
een noot wordt medegedeeld, nader zou worden 
uitgewerkt in een uitvoerige publicatie, 1) zo 
belangwekkend, dat ik daarop de lezer van 

1) Inmiddels verschenen onder de titel 
Westers staatsrecht als emancipatieproces" 
(Alphen a/d Rijn, 1977). 



Liberaal Reveil wil attenderen. 
In een historische beschouwing zet de auteur 
uiteen, dat de liberaal-democratische rechtsstaat 
in zijn ontwikkeling is bepaald door een "eman
cipatorisch-georiënteerde legitimiteitsidee van 
burgerlijke signatuur." Vrijheid en gelijkheid 
worden daarin als normatieve idealen betrokken 
op de mens als zodanig, "ongeacht stand, klasse, 
ras, religie of sexe." Zij wordt "de ideologische 
basis en inspiratiebron van een nieuw con
stitutioneel ontwikkelingsmodel, waarin princi
pieel gebroken wordt met het traditionele primaat 
van het machtsbeginsel als grondslag van 
politieke en maatschappelijke verhoudingen." 
Daarin schuilt "een utopische, idealistische 
dimensie", die naar de auteur meent "een per
manente onvrede in de constitutionele rechts
ontwikkeling inbouwt." 

Ik moet zeggen, datik-wellicht in een te naïef 
optimisme - dit gevaar niet zo inzie. Juist door 
het gelijkheidsbeginsel worden gronden tot 
onvrede en tot soms revolutionaire ontwikke
lingen weggenomen. Natuurlijk blijft er een 
maatschappelijke strijd, die echter voorzover 
het de activiteiten van de staat betreft, kan 
worden gevoerd op het toernooiveld dat door 
de liberale rechtsstaat is afgebakend: het parle
ment, de regering, de rechterlijke macht, de 
kiesstrijd en de gedachtenwisseling door middel 
van de drukpers en de andere media voor 
meningsvorming. 

Doch laat ik mijn eigen opmerkingen nu maar 
opschorten en voorlopig verder gaan met het 
weergeven van de hoofdinhoud van Couwen
berg's rede. 

Hij komt tot een meer concrete aanduiding van 
de wijze waarop de emancipatorische legitimi
teitsidee van het burgerlijk denken gestalte 
krijgt in het kader van de liberaal-democratische 
rechtsstaat. Twee basis-principes liggen daaraan 
ten grondslag, dat van de machtenscheiding en 
machtsevenwicht en dat van de nationale of 
volkssouvereiniteit. Daaruit hebben zich een 
aantal constitutionele principes ontwikkeld, zoals 
naar zijn mening de scheiding tussen staat en 
burgerlijke maatschappij, tussen het algemeen 
en bijzonder belang, tussen publiek- en privaat
recht en tussen kerk en staat. Voorts een ge
schreven constitutie als basis van staatsmacht 
en rechtssysteem, de trias politica en daarmede 
verbonden "checks and balances", de heer
schappij van de wet, de idee van het ambtelijke 
overheidsapparaat en de rechterlijke macht als 
onpartijdige neutrale instanties, rechtsbescher
ming van de burger tegenover de overheid door 
die onafhankelijke rechtspraak en het beginsel 
van juridische staatsaansprakelijkheid. Tenslotte 
ook het principe van territoriale of verticale 
machtenscheiding (federalisme of gedecentra
liseerd staatsbestuur). 
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En daarnaast de ten dele reeds in het voor
gaande gelegen bescherming van het individu, 
te weten allereerst de waarborging van een 
staatsvrije sfeer (burgerlijke vrijheidsrechten) 
en het beginsel van de gelijkheid voor de wet. 
Hij noemt dan nog enige democratische rechts
beginselen die zich op basis van de volks
souvereiniteit hebben ontwikkeld, namelijk de 
beginselen van de politieke grondrechten, die 
van de beslissing door de meerderheid, de 
representatie, de verantwoording tegenover de 
volksvertegenwoordiging en het openbaarheids
beginsel. 
lvlen kan zich bij dit alles afvragen - en hier 
ben ik nu weer even aan het woord - in hoe
verre al die principes en beginselen hun volle 
uitwerking in die staten welke men democratisch 
noemt, hebben gevonden. Ik zie hun opsomming 
meer als een momentopname van wat naar wij 
hopen in het heden in onze specifieke Neder
landse democratie is bereikt. 

De auteur werkt enige punten in zijn rede nader 
uit en hij is bepaald kritisch ten aanzien van de 
liberale gelijksheidsidee. Die, zo zegt hij, "schiet 
fundamenteel tekort, doordat men in juridisch 
opzicht gelijk behandelt wat in de maatschap
pelijke werkelijkheid helemaal niet gelijk is en 
daardoor niet ieder het zijne geeft, maar ieder 
hetzelfde recht, hetgeen in feite uitloopt op 
zeer ongelijke levenskansen." Daartegenover 
ontstonden "nieuwe politiek-sociale tegen
stromingen, waarvan het socialisme de belang
rijkste exponent is geworden". De reële maat
schappelijke dimensie van de vrijheids- en 
gelijkheidsgedachte komt daarbij zijns inziens 
voorop te staan. 

In een nieuw politiek sociaal polarisatieproces 
komen socialistische en kapitalistische krachten 
scherp tegenover elkaar te staan. Daaruit 
ontwikkelen zich naar zijn mening twee alter
natieve emancipatiemodellen, te weten: "de 
marxistische-leninistisch-georiënteerde socia
listische democratie en de democratisch-sociale 
rechtsstaat, die in de meeste westerse staten tot 
ontwikkeling komt als een nieuwe sociaal
constitutionele variant van de liberaal-democra
tische rechtsstaat". 

Die democratische-sociale rechtsstaat - waar
voor de auteur kennelijk gekozen heeft - zoekt 
naar wegen om "de gevaren en excessen van 
kapitalistisch-economische machtsvorming zo
veel mogelijk te beteugelen en terug te dringen 
met behoud van de grondslagen van de liberaal
democratische rechtsstaat." Door doelbewuste 
overheidsinterventje wordt gepoogd zoveel 
mogelijk evenwicht te scheppen in ongelijke 
economisch-sociale machtsverhoudingen. Bij 
zijn uitwerking hiervan wijst hij erop, dat in 
tegenstelling met een duidelijke scheiding tussen 
staat en maatschappij, politieke en sociale 



constitutie, publiek- en privaatrecht en algemeen 
en bijzonder belang, die kenmerkend is voor 
de oorspronkelijke conceptie van het liberaal
democratische emancipatiemodel, nu een toe
nemende wcde:-z:jdse vervlechting en door
dringing treedt. De maatschappij is nu eenvoudig 
niet meer denkbaar zonder een voortdurende 
staatsinterventie die zijn juridische verankering 
vindt in een nieuw constitutioneel principe, t.w. 
de principiële mede-verantwoordelijkheid van 
de staat (overheid) voor een menswaardige 
ontwikkeling van de maatschappij. Hij wijst 
hierbij op de ontwikkeling van de sociale grond
rechten, die - indien de op gang zijnde grond
welsvernieuwing wordt voltooid - ook in de 
Nederlandse Grondwet hun plaats zullen vinden, 
waarbij ik opmerk, dat zij al in belangrijke mate 
in internationale verdragen zijn neergelegd. 
De souvereine staatsmacht blijft door deze 
ontwikkeling niet onberoerd. Enerzijds is er een 
sterke groei van de staatsmacht door haar 
interventie ten koste van andere machtscentra 
in de samenleving, anderzijds gaat in zekere 
mate het souvereine karakter van de staatsmacht 
teloor door de moeilijke beheersbaarheid van 
de grote maatschappelijke corporaties (grote 
ondernemingen en vakbonden) door de staat. 
Die corporaties weten vaak hun wil min of meer 
op te leggen aan de staatsmacht. 
Die deling van macht ter voorkoming van een 
ontwikkeling in sociale richting ziet de auteur 
als nodig en nuttig. Hij acht haar ook zeer wel 
te verenigen met het principe van de volks
souvereiniteit. Doch problematisch is die deling 
in zoverre zij het gevaar van een door de maat
schappij overheerste staat met zich mee brengt. 
Zonder het betoog van de auteur op ieder 
onderdeel te onderschrijven, erken ik dat hier 
nog een onvoldoende verwerkte problematiek 
ligt. Wij zullen moeten blijven zoeken naar een 
bevredigende organisatie van de nieuwe 
sociaal-politieke machtsstructuur in een liberaal
democratisch machtsbestel. 

Ik ga nu voorbij aan de op zichzelf interessante 
beschouwingen van Gouwenberg omtrent de 
betekenis van het parlement. Ik ben niet zo 
overtuigd van de "decline of Parliament" die 
niet slechts hij signaleert. Hem lijkt een doel
treffende manier om die een halt toe te roepen 
een structurele hervorming waardoor naast de 
partijen ook de belangenorganisaties op basis 
van algemeen, individueel kiesrecht worden ge
ïntegreerd in het parlementaire bestel. Hier
tegenover heb ik de indruk, dat die organisaties 
ook via hun banden met en doordringing in de 
politieke partijen hun invloed ook op het parle
mentaire gebeuren kunnen laten gelden zonder 
dat hun nog een uitdrukkelijke vertegenwoor
digende plaats wordt gegeven. 
Ook sta ik twijfelachtig tegenover hetgeen 
Gouwenberg voorstaat, de introductie van het 
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volksinitiatief en het referendum "die beide de 
participatie van de staatsburgers meer concrete 
inhoud geven en tevens fungeren als een nuttig 
controle-mechanisme en correctiemiddel op de 
elitaire praktijk van de representatieve demo
cratie." Ik verwacht daarvan meer een con
serverende dan een praktisch opbouwende 
werking, ook al versterken zij in formeel opzicht 
het liberaal-deroocratisch karakter van de staats
indchting. 
Voor de toekomst ziet hij nog een verdere 
ontwikkeling van de democratisch-sociale rechts
staat. Een naar zijn mening gunstige, te weten 
naar een democratisch-socialistische rechts
staat en daartegenover een pessimistische 
conceptie die van een ontwikkeling naar een 
bureaucratische machtsstaat waarin de liberale 
democratie zal afsterven. 
Ook over de verdediging van de democratie 
tegen de haar overigens bedreigende gevaren, 
zoals het ontstaan van anti-democratische par
tijen, spreekt de auteur. Zijns inziens kan alleen 
een positieve offensieve conceptie tot een 
nieuwe werfkracht van de liberaal-democratische 
emancipatie-idee leiden. 
Ziehier een enkele greep - met hier en daar 
een eigen opmerking - uit deze belangwek
kende rede. Ook zonder dat men het met de 
auteur op alle punten eens is, kan men met hem 
de grote lijnen van de ontwikkeling van de 
staat tot een verzorgingsstaat, een ontwikkeling 
die zich niet laat terugdraaien, erkennen. Ook 
het ontstaan van de machtscentra naast die van 
de staat zelf en de doorvlechting van staat en 
maatschappij zal moeten worden geaccepteerd. 
Waar het echter ook om gaat is de mate waarin 
dit alles geschiedt, en de richting waarin dit 
gestuurd wordt. Wie prijsstelt op ontwikkeling 
van het individu en op de waarde van de 
menselijke persoonlijkheid in haar initiatieven 
en ondernemingslust, zal eerder geneigd zijn 
de staat een halt toe te roepen wanneer hij zich 
met telkens meer terreinen van het maatschap
pelijk leven gaat bemoeien dan degene die àlle 
heil van de staat verwacht. Er zal hier een 
voortdurende strijd moeten worden gevoerd, 
binnen het raam allereerst van onze staats
instellingen, doch ook binnen onze maatschap
pelijke organisaties, om de democratische be
ginselen en met name ook de eerbied voor de 
individuele persoonlijkheid zoveel mogelijk te 
behouden. Ik meen dat wij als sociaalgezinde 
liberalen in die taak niet moeten versagen. Wij 
kunnen een nuttig tegenwicht vormen tegen 
stromingen die onze samenleving kunnen laten 
afvloeien naar een steeds verdergaand socia
lisme, zonder dat wij de betekenis van een 
noodzakelijk en nuttig staatsinterventionisme 
zullen ontkennen en de verworvenheden van de 
verzorgingsstaat willen bestrijden. 



Une critique, pour quoi faire? 
Antwoord aan W. j. Geertsema 

M. P. C. M. van Schendalen 

In Liberaal Reveil no. 4, 1977, blz. 42-44, 
besprak W. J. Geertsema mijn boek "Parlemen
taire informatie, besluitvorming en vertegen
woordiging". Er van uitgaande dat geen 
recensent "ex cathedra" oordeelt, doch naar 
vermogen een bijdrage tracht te leveren aan de 
discussie, zal ik graag op de opmerkingen van 
recensent Geertsema ingaan. Andere lezers 
kunnen zich dan een beter oordeel vormen over 
de parlementaire problematiek, die ik in mijn 
boek heb behandeld, en over mijn wijze van 
behandeling. Ik zal zoveel mogelijk de volgorde 
van Geertsema's betoog aanhouden. 

Un livre, pour quoi faire? Geertsema vraagt 
zich af: "Voor wie is dit boek bestemd en wat 
is het nut ervan?" Het antwoord op de eerste 
vraag is simpelweg: voor de vakgenoten. Het 
boek is immers gepresenteerd als proefschrift. 
Het nut van het boek moet dan ook vakweten
schappelijk beoordeeld worden. Voor de 
politieke of maatschappelijke praktijk mag het 
even onnuttig zijn als bijvoorbeeld onderzoek 
naar het gedrag van ratten onder twee 
verschillende leefcondities. Het verwerven van 
meer wetenschappelijk inzicht staat voorop. Het 
eventuele praktische nut is secundair, hoe 
spijtig dat voor de praktijkman Geertsema ook 
mag zijn. 

Jargon. Een voor vakgenoten geschreven boek 
maakt gebruik van vaktaal. Dat heeft tot voor
deel een grotere precisie en beknoptheid voor 
de vakgenoten ("sapientis sat"). Buiten
staanders mogen over zulke vaktaal klagen, 
omdat dit, zoals Geertsema klaagt, ,.het lezen 
tot een uiterst vermoeiende bezigheid" maakt. 
Het zij zo. Er is geen enkele logische reden aan 
te geven waarom iemand uit de parlementaire 
praktijk het jargon van de parlementologie zou 
moeten of kunnen beheersen. Wie eens ziek is 
of chemisch samengestelde producten con
sumeert (en voor wie geldt dat nooit?), acht zich 
toch ook niet daarom in staat medische of 
scheikundige proefschriften te begrijpen? 
Waarom zou dat voor een studie over het 
parlement anders moeten zijn? En is het niet 
paradoxaal dat Geertsema eerst over de vaktaal 
klaagt en zich vervolgens als vakcriticus 
presenteert? 
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De waarde van de analyse. Geertsema stelt 
dat die waarde "betrekkelijk" is, omdat "geen 
enkele van de opgesomde theorieën" van 
representatie blijkt te kloppen, ,.terwijl de 
schrijver bovendien moet toegeven" dat 
representatie slechts één van de vele parlemen
taire functies is. De recensent bezondigt zich 
hier aan een waarde-oordeel: waarom zou 
alleen die analyse waardevol zijn, waaruit blijkt 
dat de theorie met de praktijk klopt? Het is wel 
zo onthullend dat de parlementaire praktijk niet 
klopt met de (vaak normatieve) theorieën van 
parlementaire representatie. Het verschil 
tussen, populair gezegd, ,.droom en werkelijk
heid" is niet alleen wetenschappelijk van 
belang, maar kan maatschappelijk wellicht ook 
een hoeveelheid politiek cynisme en ver
vreemding in Nederland verklaren. Geertsema's 
formulering "de schrijver moet toegeven" is 
bovendien in hoge mate tendentieus. Zij 
suggereert een aarzeling van mijn kant, die 
werkelijk nergens op gefundeerd kan zijn, want 
op meerdere plaatsen werd door mij gewezen 
op de relativiteit van de representatienorm. 

Alleen analyse van wetgeving. Geertsema 
betreurt ("een ernstige tekortkoming") dat mijn 
onderzoek "uitsluitend betrekking had op de 
wetgevende arbeid van het parlement". Het is 
wel een merkwaardig verwijt aan een auteur, 
dat deze geen ander onderwerp heeft be
studeerd! Even onzinnig zou, naar analogie, mijn 
verwijt zijn dat de recensent geen ander boek 
heeft gelezen of geen andere loopbaan heeft 
gevolgd. Ik was om meerdere, ter plekke aan
gegeven, redenen geïnteresseerd in het proces 
van wetgeving. Dat de recensent een andere 
interesse heeft, is wel zijn goed recht, maar 
geen "sterker" recht. 

Optimale efficiency. Geertsema merkt op "dat 
het parlement geen commercieel geleide onder
neming is" en dat ik "er maar zelden blijk van 
geef dat te beseffen". Dit sluit aan bij het voor
gaande: de recensent is blijkbaar sterk 
geïnteresseerd in efficiëntie. Mijn boek gaat 
daar niet over. Daarom schrijf ik er niet uit
voerig over, zoals ook over zoveel andere zaken 
niet die met mijn onderwerp weinig verband 
houden. Het is een denkfout te stellen dat een 
auteur blijkbaar het besef ontbeert over hetgeen 
hij niet behandelt omdat het enigszins buiten 
zijn onderwerp valt. Overigens merkte ik meer
malen op dat het door mij blootgelegde stelsel 
van stemadvisering beschouwd kan worden als 



een rationeel antwoord op dreigende 
inefficiëntie. 

Andere indrukken. Geertsema zegt nog andere 
indrukken over het boek te hebben opgedaan. 
Zo zou ik onvoldoende beseffen dat het een 
kamerlid niet altijd gaat om "alle denkbare 
informatie", maar om die informatie, die "In zijn 
politieke kraam te pas komt". Ook zou ,ik mij 
onbegrijpelijk verwonderd hebben over de 
betekenis van actiegroepen en massamedia. Dat 
het inderdaad niet altijd gaat om "alle denkbare 
informatie" moge uit den treure blijken uit mijn 
beschrijving van het informationele reductie
proces (hoofdstuk 4; de appendix C; en vooral 
de variabelen 87-104). Dat veel informatie, 
vooral van actiegroepen en massamedia, als 
"gekleurd" bekend staat bij kamerleden, is 
herhaaldelijk door mij behandeld (hoofdstuk 4). 
Waar zijn die tegengestelde indrukken van de 
recensent dan toch op gebaseerd? Hij lijkt 
methodisch te werk te gaan: via indrukken 
schrijft hij de auteur dingen toe, die door deze 
niet of anders gesteld zijn, om ze vervolgens te 
gaan "weerleggen". 

Generaliseerbaarheid van de gegevens. De 
recensent acht het "bedenkelijk" dat elk onder
vraagd kamerlid zelf het wetsvoorstel mocht 
kiezen, aan de hand waarvan enkele specifieke 
vragen beantwoord werden. Waarom dat 
bedenkelijk is, wordt niet medegedeeld. 
Waarom het niet bedenkelijk is, schrijf ikzelf op 
bladzijde 223, waar de recensent niet op ingaat. 
Kort samengevat: het parlementaire werk wordt 
dermate over velen verdeeld, dat er geen 
legislatieve casus bestaat, die allen in gelijke 
mate raakt. En naar die niet bestaande generale 
casus wil de recensent mij verwijzen? De 
wetenschap kan veel, maar het niet bestaande 
onderzoeken alsof het bestaat kan zij niet. De 
recensent merkt tot slot nog op dat volgens mij 
de specifieke onderzoeksresultaten bruikbaar 
zijn voor analyse en evaluatie van "het" 
informatieproces. Hij leest niet door, want ik 
vervolgde (blz. 228): "die bruikbaarheid wordt 
uiteraard begrensd door de context waarbinnen 
de vragen, c.q. variabelen gesteld zijn". Die 
context (werkverdeling, fractiespecialisme, 
stemadvisering en dergelijke) staat uitvoerig 
verwoord in onder meer de hoofdstukken vier 
en vijf, en de appendices. 

Ingewikkelde regels? De recensent heeft 
(alweer) "de indruk, dat de schrijver ... allerlei 
processen ... in ingewikkelde regels (tracht) te 
persen". Hij vervolgt dan: "Het politieke spel 
kent nu eenmaal geen vaste regels en als het 
die wel zou kennen, zou dat de dood in de pot 
betekenen." Wat beweert hij toch voor onzin?l 
Kent het politieke spel geen vaste regels? Het 
positieve recht bevat er ettelijke, die op het 
politieke spel betrekking hebben (zoals: 
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ministeriële verantwoordelijkheid; vertrouwens
regel; etcetera). Minstens zo belangrijk zijn de 
politiek-sociale patroonmatigheden: de struc
turen, processen en waarden, die het politieke 
gedrag een zekere regelmaat en orde geven. 
Bijvoorbeeld: werkverdeling, specialisatie en 
stemadvisering. De recensent betreurt dat 
("dood in de pot"), maar dat is toch geen 
argument? Water blijft toch ook nat voor wie 
niet van water houdt? Moet ik, als Galilei, mijn 
feiten herroepen om het waarde-oordeel terwille 
te zijn? 

Juristen In de politiek. Ik schreef (blz. 6) dat 
veel onderzoek concludeert tot een heerschappij 
van juristen in het parlement. Dat is simpelweg 
een feitelijke constatering. Wat doet de 
recensent daarmee? Met een beroep op prof. 
Polak bestrijdt hij dat dit ongewenst zou zijn. 
Als ik geschreven had dat de Tweede Kamer 
150 leden telt, zou de heer Geertsema mij dan 
ook verweten hebben dat 200 leden ongewenst 
veel is? Die redeneertrant volgt hij immers: een 
feitelijke constatering wordt normatief 
geïnterpreteerd en vervolgens als zodanig 
bestreden. In de wetenschap is zoiets een 
"doodzonde". In het recenseren is het een
voudigweg ongepast. 

Provinciale problemen? Ik schreef (blz. 32) dat 
bij de indirect samengestelde kamers de 
oriëntatie naar verhouding veel minder gericht 
is op het electoraat en meer uitsluitend op de 
politieke subsystemen, die de selektie van 
kamerleden regelen. Geertsema maakt hiervan 
dat Eerste Kamerleden een speciale oriëntatie 
op provinciale problemen zouden hebben; quod 
non. Denkfouten van de recensent: (a) zijn 
vertaling van subsystemen door problemen en 
(b) zijn voorbijgaan aan de termen "naar 
verhouding". Ter informatie: de relevante 
politieke subsystemen zijn de desbetreffende 
partijorganen en de daarmee verbonden 
sanctiestelsels op de leden van Provinciale 
Staten. Door hun werking is de getrapte 
verkiezing van de Eerste Kamer zelden een 
verrassing. Vergeleken met de recrutering van 
Tweede Kamerleden ("naar verhouding") is dat 
geen onbelangrijk nuanceverschil. 

Parlement monistisch? Ik schreef (blz. 32): 
"mede op basis van deze overwegingen zou 
men het Brits-Nederlandse stelsel meer 
monistisch kunnen noemen en het Amerikaanse 
meer dualistisch". Recensent Geertsema maakt 
hiervan dat "de kwalificatie van het Neder
landse parlementaire bestel als in overwegende 
mate monistisch is". Een voorbeeld kan de 
denkfout duidelijk maken: als Jan 4 appels en 
3 peren heeft, terwijl Piet 6 appels en 1 peer 
heeft, bestaat Jan's fruit dan "in overwegende 
mate" uit peren? Geertsema verabsoluteert een 



relatieve uitspraak en maakt daar vervolgens 
een verwijt aan de auteur van. Overigens heb ik 
op meerdere plaatsen in het boek (onder meer 
delen 3.1 en hoofdstuk 6) aangegeven dat het al 
te oppervlakkig is het Nederlandse stelsel als 
èf monistisch èf dualistisch te kenmerken. Het 
is een zeer graduele en relatieve zaak. 

Amendering van initiatiefvoorstellen. Ik 
schreef: "Beide (parlement en regering) 
beschikken over mogelijkheden, gedeeltelijk 
vastgelegd in formele bevoegdheden, om 
wijzigingen in elkaars voorstel aan te brengen, 
op straffe van verwerping." De heer Geertsema 
maakt hiervan: "dat de regering wijzigingen kan 
aanbrengen in initiatiefvoorstellen". Mijn 
ruimere empirische formulering wordt door hem 
verengd tot een schrale juridische. Overigens 
kan het dan nog. Zelfs het abortus-ontwerp (dat 
mij volgens de recensent van mijn ongelijk had 
moeten overtuigen ... ) toont dit: indien het 
ontwerp van PvdA en WD ook in de Eerste 
Kamer zou zijn aanvaard, zou het nog getroffen 
zijn geworden door de weigering van Van Agt 
het te ondertekenen. Dit laatste is een formele 
bevoegdheid van de minister en had voor hem 
een mogelijkheid kunnen zijn wijzigingen in het 
voorstel te suggereren, op straffe van verdere 
obstructie. Veel sprekender is echter de 
"normale" praktijk, waarbij leden van de 
regering en van de kamer met elkaar overleggen 
over de meest gewenste formulering van de 
voorstellen en van de eventuele wijzigingen 
daarop. Overleg als proces van wederzijdse 
beïnvloeding. 

De Drie van Breda. Ik schreef (blz. 98): "De 
publieke opinie lijkt slechts bij uitzondering, bij 
emotioneel zeer geladen issues (bijvoorbeeld de 
Drie van Breda in 1972) van beslissende 
betekenis." De heer Geertsema maakt ervan: 
"Als de schrijver vervolgens mededeelt dat hem 
slechts één voorbeeld bekend is ... " Waar 
staat dat mij slechts één voorbeeld bekend is? 
Ik hanteer het meervoud issues en geef een 
voorbeeld. Voor het ene voorbeeld kan men het 
andere voorbeeld nemen; dat is nu eenmaal de 
eigenschap van voorbeelden. 

Last of Ruggespraak. Geertsema stelt dat de 
grondwettelijke regel van "zonder last of 
ruggespraak" door mij ten onrechte ook toe
gepast is op de interne verhouding binnen de 
fracties. Nu is over deze materie in het verleden 
veel geschreven, met als resultaat zeer 
verscheiden opvattingen. Geertsema's mening 
("het verbod is uitsluitend geschreven voor 
"undue influence" van buitenaf") is echter wel 
zeer verscheiden. In ieder geval stellen juist in 
dit verband Van der Pot en Donner (Handboek 
van het Nederlandse Staatsrecht, editie 1972, 
blz. 294) óók en met name voor de leden van 
het fractieverband dat "rechtens kan hun geen 
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mandaat worden opgelegd". Misschien overtuigt 
deze staatsrechtelijke bron de heer Geertsema 
toch meer dan de mijne, ook al stellen beide 
hetzelfde?! 

Diensten van de Kamer. Op basis van de 
interviewresultaten schreef ik (blz. 116): "De 
positieve respons van de leden van de 
regeringsfracties kan inhouden dat de diensten 
(van de Kamer) meer werkzaam zijn voor de 
meerderheidscoalitie dan voor de oppositie". 
Geertsema commentarieert hierop: "daarmee 
doet men deze hardwerkende ambtenaren 
ernstig onrecht". Een wetenschappelijke ver
onderstelling wordt door hem niet afgewogen 
in termen van waarschijnlijkheid, maar in termen 
van wenselijkheid. Hij begaat alweer die 
elementaire zonde tegen de wetenschapsleer: 
feiten worden door hem normatief beoordeeld. 
Water is echter nat, of je daar nu van houdt 
of niet. 

Tot slot. Het zou me weinig moeite kosten te 
eindigen met spot en hoon voor de moderne 
vorm van Don Quichotterie, die de recensent 
bedreven heeft. Hij richt windmolens op, verwijt 
hun bestaan aan de auteur en trekt er 
vervolgens tegen ten strijde. In het belang van 
een zakelijke oordeelsvorming en discussie over 
het parlement en over mijn werk daarover, zal 
ik hier echter volstaan met enkele consta
teringen. De recensent heeft slordig en met 
gekleurde bril gelezen. Hij heeft vergeten dat 
een boek met wetenschappelijke pretenties ook 
wetenschappelijk gerecenseerd dient te worden, 
dat wil zeggen met precisie, verantwoording en 
feitelijkheid en nooit met waarde-oordelen. Hij 
heeft de auteur veroordeeld, omdat die andere 
onderzoeksinteresses had dan hijzelf heeft. 
Empirische beweringen heeft hij als onwenselijk 
van de hand gewezen. Hij heeft (desondanks) 
tenminste vier keer gesteld dat de onderzoeks
resultaten niet verrassend zijn, omdat hij "met 
de natte vinger" (letterlijk citaat) tot soortgelijke 
resultaten had kunnen komen. En toch al die 
opwinding? Van de fraaie beeldspraak van (naar 
ik meen) W. F. Hermans dat "wetenschap is 
een eitje bakken op de Himalaya" heeft hij geen 
kaas gegeten. Hij vond het boek moeilijk 
leesbaar door het vakjargon en toch heeft hij 
zich als vakcriticus voorgedaan. 
De heer Geertsema heeft, voorzover ik kan 
beoordelen, waardevol werk gedaan in de 
politieke praktijk. Het is leuk als hij van leest 
wil veranderen. Maar laat hij zich dan de 
beginselen van de wetenschapsleer en van in 
het bijzonder de politicologie eigen maken. Op 
gevaar af dat hij weer aan het recenseren slaat, 
zal ik hem graag wat literatuur aanbevelen. 
Dan heeft mijn vraag "une critique, pour quol 
faire" uiteindelijk tenminste één positief 
resultaat gekregen. 
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Voorwoord 

De staten- en raadsverkiezingen werpen haar 
schaduwen vooruit. Nou, schaduwen? Enfin, 
zo luidt de uitdrukking nu eenmaal. Volgens de 
Rode Haan kan het voor liberalen best een 
zonnig gebeuren worden. Zo zonnig, dat de 
vraag rijst of er wel voldoende geschikte 
candidaten zullen zijn. 
Mr W. J. Geertsema schreef daarom een 
oproep aan alle liberalen die menen te 
beschikken over de nodige gaven van hoofd en 
hart zich ter beschikking te stellen. Onder de 
intrigerende titel: Niet allemaal tegelijk ... 
Nu de aandacht weer meer wordt gericht op de 
gemeentebesturen, komt ook de kwestie van 
de burgermeestersbenoeming weer aan de 
orde. Zo publiceerde de Wiardi Beekman 
Stichting, het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA, onlangs een rapport over de 
socialistische burgemeester. Naar aanleiding 
daarvan schreef drs J. C. H. Schönau, weten
schappelijk medewerker van de Tweede Kamer
fractie van de VVD sinds 1975, een 
beschouwing: De VVD en het benoemings
beleid van burgemeesters. 
In dit nummer zetten mr W. J. Geertsema en 
dr M. C. P. M. van Schendalen hun discussie 
voort over het proefschrift van laatstgenoemde 
over Parlementaire informatie, besluitvorming 
en vertegenwoordiging. 
Intussen ligt de nationale politiek niet stil. Van 
grote betekenis daarin is en zal nog geruime 
tijd zijn het rapport van de leidersstichting 
over de plaats van de arbeid in de maatschappij 
van morgen. Drs A. L. C. S. Lantain schreef 

naar aanleiding daarvan een artikel onder de 
titel Het .,lnverdieneffect" van arbeidstijd
verkorting. De auteur Is econoom, werkzaam 
bij de afdeling financiën van de gemeente 
Haarlem. 
Mr J. Schuttevaêr werd door twee publicaties 
over 75 jaar religieus socialisme In Nederland 
geïnspireerd tot een artikel over de betekenis 
van ook onze geestelijke grondslagen. Niet 
alleen de titel - Huidige politieke situatie In 
Nederland - duidt op de actualiteit van deze 
beschouwingen. Enigszins sluit hierbij aan het 
artikel van drs J. G. Bruggeman over Nationaal 
kabinet en nationale eenheid. De schrijver 
stelde zich ten doel het bekende voorstel van 
(toen nog) fractieleider H. Wiegel te bezien in 
een wat ruimer, historisch perspectief. Hij stelt 
vast, dat hij in ons land een overgrote 
meerderheid van mensen ontmoet, die menen, 
dat .,al die verontrusting en opwinding en 
polarisatie grotendeels ijdelheid en aanstellerij 
zijn." En daarbij sluiten dan weer aan de 
Onorthodoxe bespiegelingen van redactielid 
Hoefnagels over de verkiezingsuitslag en 
kabinetsformatie. Het zal de lezers niet 
verbazen te vernemen, dat de verrassingen van 
de laatste weken niet alleen het tot stand 
komen van een regering, doch ook de voltooiing 
van Liberaal Reveil wat hebben vertraagd. 
Redactielid Lantain - niet te verwarren met zijn 
hierboven genoemde broer- maakt enkele 
opmerkingen over de toenemende overheids
bemoeienis. Zou dat toenemen nu tot het 
verleden behoren? 



Onorthodoxe bespiegelingen 

H. A. M. Hoefnagels 

25 Mei 1977: de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie verovert 28 zetels in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Gejuich klinkt 
echter niet op; er is een gijzeling gaande. Hoe 
ongewoon het ook is dat een politieke partij in 
ons land twee verkiezingen achtereen een 
winst van zes zetels boekt, vieren lijkt ongepast. 
En wat men ook van de VVD kan zeggen, zij 
weet hoe het hoort. 
Toch is fatsoen geen afdoende verklaring voor 
de opvallende stilte in de liberale hoek na het 
rumoer van de campagne. Misschien is het zelfs 
niet de belangrijkste verklaring. Laat ons er 
geen doekjes om winden: wij hadden van 25 mei 
méér verwacht. Wij waren teleurgesteld. En wij 
wisten niet goed, of wij van die teleurstelling 
blijk mochten geven dan wel haar met confetti 
moesten bedekken. Het fatsoen kwam ons toen 
wel goed uit. Zoals wel vaker. 
Teleurstelling. Onze winst werd in de ogen van 
het publiek overschaduwd door de tien zetels 
rendement van Den Uyl (van winst mag ik bij 
hem niet spreken). Zeker, onze zes zetels 
betekenden percentsgewijze meer. De linkse 
partijen hadden bovendien haar gezamenlijke 
aandeel in de uitgebrachte stemmen niet 
vergroot (zelfs niet één cijfer achter de komma). 
Maar wie zo rationeel relativeerde werd 
een politieke grutter gescholden: Den Uyl 
had gewonnen, Wiegel viste achter het net. 
Theoretisch was er ook een meerderheid voor 
een kabinet van CDA en WD. Maar wie dacht, 
dat het ervan zou komen? Eind mei niemand. En 
begin november nog niemand. Het is zinvol de 
conventionele wijsheid die politici en 
commentatoren zowat een halfjaar koesterden 
te recapituleren. Waarom viste de winnende 
Wiegel achter het net? 

De uitslag 
Dat was óók een gevolg van polarisatie: zetels 
winnen was niet genoeg. Tot het ogenblik dat 
de VVD vijftig procent van de stemmen krijgt, 
kan zij niet volstaan met streven naar 
verkiezingssuccessen, zij zal tevens PvdA en 
CDA uit elkaar moeten spelen. Als zij tenminste 
niet in de oppositie wil blijven tot de meerder
heidsstrategie, die Van Riel enkele jaren 
geleden zo opgewekt bepleitte, succes heeft 
gehad. En zoveel geduld kan men van 
Kamerleden, die de ministerssteek in hun ransel 

" ··~ denken, niet verlangen. 
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Welnu: in een twee-polig politiek krachtenveld 
speelt een liberale meerderheidsstrategie 
PvdA en CDA niet uit elkaar, zij drijft die 
partijen opeen. De PvdA wil helemaal niet met 
ons regeren en wij hebben tot dusver steeds 
laten blijken niet met haar in zee te willen. 
Omdat wij in onze oppositie hebben ingespeeld 
op het persoonlijk wantrouwen bij onze 
(potentiële) kiezers jegens Den Uyl, Van 
Kemenade, Pronk, kunnen wij ook moeilijk 
overstag. Het CDA heeft vooraanstaande leden, 
die altijd wél met ons willen. Maar het is een 
misverstand, dat zij er een meerderheid vormen. 
Een overtuigde minderheid wil in principe niet, 
een grote middengroep durft eigenlijk niet goed. 
Toen de confessionele politici nog sterk 
stonden, huldigden zij de lood-om-oud-ijzer 
theorie. Nu voelen zij zich meer in een situatie, 
waarin zij zich moeten afvragen of zij zich van 
de hond of van de kat zullen laten bijten. 
PvdA en VVD lijken beide uit op een forse hap. 
Wie in een dergelijke positie verkeert, neigt 
ertoe te blijven zitten waar hij zit en zich niet te 
verroeren. Daar komt nog bij dat het CDA, 
zolang het de PvdA angstig omhelst, kan hopen 
aantrekkelijk te blijven voor kiezers, die een 
progressief beleid willen, doch de partij van 
Den Uyl te socialistisch vinden. Als het de 
VVD om de hals valt, raakt het die kiezers ook 
nog kwijt aan PvdA of D'66, terwijl het niet 
duidelijk is, wat daar tegenover staat. 
Electoraal gesproken. 
Het sleutelwoord is: progressief. Niemand wil 
in dit land voor conservatief worden uitgemaakt. 
Den Uyl is ervan overtuigd, dat er in onze 
politiek over de grote lijnen een consensus 
heerst, waar de WD als conservatieve partij 
buiten valt. Ik denk, dat hij ongelijk heeft. 
De echte tegenstelling is niet meer die tussen 
progressief en conservatief, maar die tussen 
socialistische doordrammers en mensen, die 
beseffen dat wij op sommige punten zelfs een 
stapje terug moeten doen om behoedzaam te 
kunnen voortgaan met het moderniseren van de 
maatschappij. Die mensen vinden wij ook in de 
PvdA. Inhoudelijk omvat de consensus Van der 
Stoel en Duisenberg, zowel als Wiegel. Maar 
in de politieke praktijk is zulks nog niet 
gebleken. 
In de PvdA werd de tegenstelling tussen de 
nieuwe vrijgestelden, die zo machtig zijn in 
de partijraad en zich de ware achterban vinden, 
en de meeste beroepspolitici op 25 mei 
verdoezeld door het succes van Den Uyl. En het 
CDA, de vakbeweging, de media geloven 
eenvoudig niet, dat de VVD behalve oppositie 



voeren ook modern meedenken kan. Ons 
redactielid Scholten heeft daar in opmerkeiUke 
artikelen de verklaring voor gegeven. De leiding 
van de VVD is te beducht voor discussie; zU 
wil het te mooi houden. BU haar overheerst de 
pragmatische instelling, die overigens niet in 
strijd behoeft te zun met de liberale beginselen, 
maar die het vertalen van die beginselen 
in modern beleid bemoeiiUkt, omdat zoiets in 
een tUdperk van verandering nu eenmaal niet 
gladjes kán verlopen. 
Tegen deze achtergrond was het succes van de 
VVD op 25 mei een nederlaag. CDA en VVD 
samen behaalden 77 zetels; gezien de afkeer 
bU enkele anti-revolutionairen van een con
fessioneel-liberale coalitie was er .,dus" geen 
alternatief voor Den Uyl-11. Het had anders 
kunnen zun. Tot december 1976 hadden de 
bedrUvige onderzoekers van de openbare 
mening ons immers meer dan 28 zetels voor
speld. Een aantal van 32 was genoemd, ook nog 
hogere getallen. Van D"66 was nauweiUks 
sprake geweest. Dit overziende kan ik niet 
anders dan tot de conclusie komen, dat de 
abortuskwestie ons veel kwaad had gedaan. 
En wel op twee manieren. 

In de eerste plaats was de VVD er tot dat 
moment inderdaad in geslaagd het mooi te 
houden. Een jonge, niet in het dageiUkse 
gekissebis versleten leider sprak dan wel geen 
diepzinnige, doch wel duideiUke taal. Anders 
dan in andere partUen waren er geen interne 
ruzies. Dat had -vooral voor mensen met een 
praktische instelling- iets aantrekkeiUks. Toen 
het geschil over de abortuswetgeving uitbrak 
en Wiegel de indruk wekte daar geen raad mee 
te weten, de zaak niet in de hand te kunnen 
krUgen, verloor de VVD in zekere zin haar 
onschuld. Er zUn heel wat mensen die geloven, 
dat de partU best aardige programma's weet te 
schrUven, doch als het erop aankomt wordt 
beheerst door conservatieve tactici .Dezulken 
konden zeggen: zie je nu wel. Het uiteindelijk 
gesloten, geenszins onliberale compromis kon 
dat niet bUtUds verhelpen. 

In de tweede plaats was de zwakte van de 
meerderheidsstrategie aan de dag gekomen. 
In het zuiden staan de velden wit om te 
oogsten, weet U nog? Dat is zeker niet onjuist 
gebleken. Afkeer van socialisten is electoraal 
exploitabel, als de confessionelen in verwarring 
zUn. Het is alleen de vraag, of één partU het 
gehele gamma van anti-socialisten tot links
liberalen kan omvatten. Daar is meer voor nodig 
dan een taktiek om eerst op rechts en dan op 
links te oogsten. Dat vergt vooral een 
inhoudeiUk politieke IUn. waardoor mensen zich 
bU de partU thuis voelen, ook als deze zich in 
de praktUk eens een keer anders gedraagt dan 
zU zouden willen. Daar is toch nog te weinig 
aan gedaan. Eén - en dan nog tijdeiUke -
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aberratie leidde tot het herstel van D"66. 
Opeens was er weer een relevant alternatief 
voor niet-confessionele niet-socialisten. Een 
alte, natief, dat wél met Den Uyl in zee wilde en 
daarmee het CDA een excuus verschafte. 

De uitwerking 
Toen begon de formatie. Ik heb geen zin aan de 
vele duizenden woorden, die over deze 
onverkwikkeiUke zaak zUn geschreven, er nog 
een paar honderd toe te voegen. Als ik nou nog 
cabaretier was ... Drie opmerkingen moeten 
mu echter van het hart. 
Om te beginnen is weer eens aangetoond, hoe 
moeilUk het is in de politiek voorspellingen te 
doen. Grote lijnen worden altijd weer doorkruist 
door incidentele krasjes. Ik ben ervan overtuigd, 
dat het tweede kabinet-Den Uyl vrU spoedig 
tot stand zou zUn gekomen, als PvdA en CDA 
het met de formule 8 - 8 plus hadden kunnen 
doen. Dat werd echter onmogeiUk door het 
herstel van D'66. Zo bezien heeft de meerder
heid van onze Eerste Kamerfractie er langs een 
zeer ingewikkelde omweg toch nog iets toe 
bUgedragen, dat Den Uyl en Van Agt elkaar 
niet meteen in de armen konden vallen. Heet 
dat niet de ironie van het lot? 
Voorts begrUp ik volstrekt niet, dat onze 
Tweede Kamerfractie zich zo gekwetst voelde 
doordat zU zowat een half jaar geheel buiten de 
formatie werd gehouden. ZU had toch kunnen 
weten, dat zU voor de spraakmakende 
gemaente in en om het Binnenhof buiten de 
consensus stond? Maar zelfs als zij zich zulks 
nimmer had gerealiseerd, zou zU verheugd 
hebben moeten zun. Een poging een kabinet 
CDA-VVD te vormen zou in deze periode alleen 
zijn gedaan om aan te tonen, dat dit geen 
echt alternatief was. En het CDA geheel aan 
Den Uyl hebben overgeleverd. Daarom 
weigerde Van Agt. Er is reden hem dankbaar 
te zun. dat onwerkbaarheld van het alter-
natief met de VVD toen niet werd bewezen. 
Bovendien gaf het buitenspel staan de pa.tU 
in de ogen van de door het spel geï. riteerde 
kiezers een stuk van haar verloren onschuld 
terug. 
Tenslotte merk ik op, dat de gehele beroerde 
gang van zaken ons nog op een andere manier 
in de kaart speelde. Steeds duidelijker werd het 
verschil tussen de consensus van Den Uyl 
(zonder VVD) en de inhoudelijke consensus 
(zonder de linkervleugel van de PvdA). In deze 
context was Wiegels voorstel voor een 
nationaal kabinet gelukkig. 
Het CDA wil best met de PvdA regeren, maar 
het kan zich onmogelijk door de Reekmannetjes 
dezer wereld laten ringeloren. ZU is geen 
(gedogend of parlementair) stemvee voor een 
socialisme, dat zelfs de meeste kiezers van 



de PvdA niet lijken te willen. Helaas woedt in 
de grootste partij van het land nu de strijd om 
de ,.ware achterban", die enkele jaren geleden 
in haar Amsterdamse sectie is gevoerd. Is de 
fractie in laatste instantie verantwoording 
verschuldigd aan haar kiezers, of aan de 
gewest- c.q. de partijraad, waarin - en daar 
gaat het om- de nieuwe vrijgestelden met 
linkser ideeën de overhand hebben? 
Constitutioneel is het antwoord zonneklaar. 
Zelfs met tien zetels rendement heeft Den Uyl 
echter niet de moed gehad het te geven. Met het 
gevolg, dat steeds meer mensen tot het 
inzicht komen, dat er twee Partijen van de 
Arbeid zijn en de uitslag van 25 mei derhalve 
minder duidelijk was dan men dacht. 

De uitkomst 
Inmiddels weten wij, dat het CDA eieren voor 
zijn geld heeft gekozen. Door het gedram van 
die ene, de linkse PvdA, was de meerderheids
strategie, die Den Uyl zich had laten opdringen, 
een directe bedreiging voor Van Agt en de 
zijnen. De jurist uit Nijmegen proefde er al vóór 
de verkiezingen ,.arrogantie van de macht" in. 
De voor de VVD beduchte middengroep in zijn 
partij heeft nu kennelijk dezelfde bedorven 
smaak in de mond. 
De meerderheidsstrategie van de VVD was 
meer een dreiging op lange termijn. Het CDA 
zal zich bovendien hebben gerealiseerd, dat zij 
impliciet zou worden opgeschort, zodra 
confessionelen en liberalen samen zouden 
regeren. De WD kan er immers niet naar 
streven alle anti-socialistische krachten te 
verzamelen, zolang zij mét een andere partij 
een niet-socialistisch beleid voert. Er zijn dan 
ook geen progressieve bewindslieden meer 
voorhanden, die ressentimenten wekken, 
waarop het goed inspelen is. Rancuneuze 
grappen en grollen, die de adrenaline van de 
bourgeoisie opwekten bij het krantenlezen aan 
het ontbijt, hebben ons electoraal geen wind
eieren gelegd en menig liberaal in de 
verstrooiing van de oppositie overeind 
gehouden. Dat is nu allemaal afgelopen. 
Het is overigens de vraag, of de WD dit ook 
beseft. Ach, ze komt er gauw genoeg achter. 
En ik denk, dat zij het niet erg zal vinden. Het 
mag dan electoraal een offer zijn te gaan 
regeren (zeker nu er zwaar weer op til is), als 
het erop aan komt zijn liberalen liever bezig 
met besturen dan met zetels winnen. En dat 
geldt niet alleen voor die Kamerleden met de 
ministerssteek in hun ransel. Wij vinden allen 
een bescheiden aandeel in de macht wenselijker 
dan een vooruitzicht op de macht van een 
eigen meerderheid in een wazige toekomst. Er 
kan zo veel gebeuren, nietwaar. Beter één vogel 
in de hand dan tien in de lucht, is onze 

4 

pragmatische instelling. Anders gezegd: wij 
missen volstrekt de bezetenheid van het eigen 
gelijk, die nodig is om in de verstrooiing te 
blijven tot 50 + 1 ons deel is geworden. Wij zijn 
geen revolutionairen, zelfs geen anti
revolutionairen. Wij zijn karakterologisch 
mensen, die gewoon graag meedoen. 
De gretigheid, waarmee wij de grimmigheid 
van de oppositie hebben opgegeven, verbaast 
onszelf dan ook niet. Wij hebben altijd wel 
gevoeld, dat er in die grimmigheid iets kunst
matigs stak. Wij hebben Wiegel erom 
bewonderd, dat hij zich in de harde polarisatie 
staande wist te houden. Maar wij begonnen 
ons toch al wel benauwd af te vragen, of wij 
niet te lang buitenspel zouden blijven. Na de 
uitslag van 25 mei gingen er niet toevallig 
stemmen op in de partij - o zo behoedzaam 
nog - die opperden, dat Wiegel seine 
Schuldigkeit getan hat en maar eens vervangen 
moest worden door iemand, die duidelijker 
binnen de consensus opereerde. Het is daarom 
goed, dat juist Wiegel nu vice-premier wordt en 
daarmee symboliseert, dat de VVD die met het 
CDA gaat regeren geen andere partij is dan de 
VVD in de oppositie. Al zal haar imago wel een 
ander worden. 

De gretigheid, waarvan ik sprak, verbaast onze 
tegenstanders intussen wel. Projecterend 
zoeken zij er van alles achter. De Rode Haan, 
gevangen in de kippenren van een wereldbeeld 
waarin alles draait om multi-nationals en vak
centrales, vermoedt dat wij de belangen van 
de multi-nationals komen verdedigen. Maar 
ook neutraler commentatoren hebben moeite 
met het door ons gesloten regeerakkoord. Men 
verdenkt ons ervan cynisch .,ja" te hebben 
gezegd met de bedoeling ons er eenmaal op het 
kussen niet aan te houden. Het is inderdaad 
niet erg in overeenstemming met ons imago. De 
belangrijker vraag, of het in overeenstemming 
is met ons programma, wordt intussen 
nauwelijks gesteld. Zo vertrouwt men niet, dat 
wij het echt menen, als wij onderschrijven, dat 
de ontwikkelingshulp moet worden opgevoerd. 
Terwijl ons verkiezingsprogramma terzake toch 
niet voor niets werd bijgesteld. CDA, vak
beweging en media geloven eenvoudig niet dat 
de VVD behalve oppositie voeren ook modern 
meedenken kan, zei ik hierboven. Zij zullen 
verrast zijn. 
Erkend moet worden, dat wij soms ook zelf 
moeite hebben ons imago en ons programma 
te rijmen. Ik heb dit zojuist nog ervaren als lid 
van de delegatie naar het congres van de 
Federatie van Liberale en Democratische 
Partijen in de Europese Gemeenschap. Bij het 
opstellen van het gezamenlijke programma voor 
de Europese verkiezingen bleken wij het zeer 
vaak eens met de Britse liberalen en de 
Westduitse FDP, meer dan met de Franse, 



Italiaanse en Deense collega's, die zich bij 
herhaling rechtser opstelden. De aanwezige 
correspondenten wisten daar nauwelijks weg 
mee. Verscheidene kranten maakten er niet 
eens melding van, al is het toch van grote 
betekenis, dat wij het wonderwel konden vinden 
met geestverwanten, die thuis wel met 
socialisten samenwerken. Met socialisten 
echter, zoals wij die vinden in de andere, de 
gematigder PvdA. Wijzelf waren erdoor verrast, 
aangenaam verrast dan. 
De consensus ligt elders dan Den Uyl haar 
vermoedt. Ik blijf erbij. Het kabinet Van Agt
Wiegel vindt zijn rechtvaardiging in het feit, dat 
het dichter bij die consensus ligt dan het enige 
nog overgebleven alternatief: een progressieve 
minderheidsregering. Ik had niet gedacht, dat 
dit nu al in de praktische politiek zou kunnen 
blijken. Het is trouwens niet onze verdienste, 
het is een gevolg van Den Uyls taktische 
nederlaag, veroorzaakt door zijn onderschatting 
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van Van Agt. De geschiedenis van dit half jaar 
formeren is nog niet geschreven. Veel is nog 
duister. Ik denk echter, dat ooit zal blijken, dat 
de nieuwe premier van maart af veel recht
lijniger heeft geopereerd dan iemand hem had 
toevertrouwd. 
Misschien komen wij te vroeg aan het bewind. 
Misschien is de nieuwe consensus nog niet 
voldoende uitgekristalliseerd. Dat legt een 
zware last op de partij. Zij kan na een 
geslaagde formatie niet achterover leunen en 
afwachten, wat de dames en heren bewinds
lieden ervan maken. Zij moet in congressen 
en commissies actief meedenken. Zij zal begrip 
moeten opbrengen voor de achterdocht, die de 
vakbeweging tegen ons koestert. Zij zal wel 
eens moeten slikken. Maar zij kan en zal 
moeten tonen, dat een ander beleid dan dat 
van Den Uyl nodig en mogelijk is. Niet 
regentesk en ook niet collectivistisch. Met 
respect voor mensen. 



Aan J. L. G. Herman Posthumus Meyjes en Sam Rozemond 

Nationaal kabinet en nationale eenheid 

J. G. Bruggeman 

Een oproep 

"Er is, in elk geval, een onontkomelijke 
voorwaarde: dat zich voor de natie opdoe 
een centrale roeping." 

Cornelis van Vollenhoven. 

Het voorstel van Hans Wiegel tot vorming van 
een nationaal kabinet is, zoals ook wel te 
verwachten viel, afgestuit - althans 
voorlopig afgestuit op de houding van het 
CDA en de zogeheten progressieve partijen. 
Wij moeten nog afwachten of het in de 
toekomst zal worden herhaald en dan 
misschien een beter lot zal ondervinden. 
Onderwijl lijkt het mij van enig belang, Wiegels 
voorstel eens te bezien in een wat ruimer, 
historisch perspectief, geabstraheerd dus van 
de actuele politieke geschilpunten: van 
abortus, investeringsrekening, VAD, grond
politiek, middenschool - kortom, van al die 
uiterst vitale kwesties waar slechts één 
vooruitstrevende mening over mogelijk is en 
waar de vooruitgang van onze gehele samen
leving bij staat of valt. Als men dat wil 
geloven. Niet zozeer om een gedetailleerde 
beoordeling van dat concrete voorstel gaat het 
mij dus, maar om de vraag hoe wij in algemene 
zin over de figuur van een nationaal kabinet 
moeten denken, als wij terugblikken op de 
weg waarlangs wij in onze huidige toestand 
zijn beland. 

In De betekenis van 1813 voor Nederland's 
geestelijke beschaving, een in 1913 uitge
sproken herdenkingsrede, die later in de 
bundel Tien studiën werd opgenomen, heeft 
Johan Huizinga eraan herinnerd dat weliswaar 
de oude partijen uit onze Republiek, de 
Staatsgezinden en de Prinsgezinden, na 1813 
niet zijn herleefd, maar dat de tegenstelling 
tussen deze beide partijen zich in ons nationale 
geestesleven wel degelijk heeft voortgezet: 
"In het politieke was het vuur gebluscht, 
maar een vonk sprong over in den nieuwen 
tijd en vond daar machtige brandstof. Doch de 
wind blies de vlammen naar één zijde. Daar 
is na 1813 in de ontwikkeling van onze 
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nationale geestescultuur als 't ware iets 
scheefgegaan." Scheefgegaan, want wat na 
1813 alleen werkelijk in Nederland klonk, dat 
was de stentorstem van Bilderdijk, die al wie 
in zijn hart nog een beetje staats- of 
patriotsgezind was gebleven, volkomen over
donderde. 

Maar in de dan volgende slotalinea springt 
Huizinga op een andere, iets latere ontwikke
ling over: er is niet alleen iets scheefgegaan, 
er is ook iets goed gegaan, zij het lang niet 
goed genoeg: Bilderdijk is dood, zijn 
volgelingen zijn al iets gematigder, "en dan 
klinkt daar opeens een ander geluid, een echt 
vaderlandsch geluid. Bakhuizen steekt den 
rommelpot. En Potgieter valt in met een 
hoogen helderen tenor, en nu voor 't eerst 
paren zich de oude Prinsenwijs en de oude 
Statenwijs tot een zuivere tweestemmigheid. 
Het thema voor onze nationale symphonie is 
aangegeven. Het klinkt vroolijk, het klinkt 
oud-Hollandsch, en hoopvol." Maar daarbij Is 
het gebleven, want: "Nu staan ze er mee in 
de naaste straat; nu sterft het zachtjes weg. 
En de symphonie op dat thema moet nog 
altijd geschreven worden." 

Vaderlandse geschiedenis is ons fort niet 
meer. Tegenwoordig doen wij - heel begrij
pelijk overigens en ook alleszins terecht -
aan "wereldoriëntatie" e.d. De vraag is alleen 
of men kan weten waar men naar toe kan of 
moet, als men niet meer weet waar men 
vandaan komt. Nog onlangs is deze vraag 
door Prof. Richard Lowenthal in een boeiend 
artikel in Encounter, On the Disaffection of 
Western lntellectuals, aan de orde gesteld, naar 
welk artikel ik de geïnteresseerde lezer graag 
wil verwijzen. Hier wil ik alleen die lezers van 
Liberaal reveil op weg helpen die zich afvragen 
wat die oude koek van 1813 en zo nu met 
Wiegels nationale kabinet heeft te maken. 
Dat is namelijk heel wat. Ik zal dat proberen 
uit te leggen. 

Staatsgezinden en Prinsgezinden, dat waren, 
kort en heel ongenuanceerd samengevat, de 
twee grote "partijen" in onze Republiek: de 
Staatsgezinden waren de regenten en hun 
aanhang, de grote, met de jaren steeds 
geslotener geworden bourgeoisie, oligarchie, 
hervormd voorzover zij ambten bekleedde 
maar veelal toch niet zo streng en zuiver In de 



leer, rekkelijk, libertijns; daartegenover stond 
het volk, voorzover hervormd sterk onder 
invloed van de rechtzinnige predikanten, dat in 
de Stadhouder, in Oranje, zijn natuurlijke 
beschermer zag, waarbij dan sommige 
regentengeslachten, en een groot deel van de 
adel, zoals de Friese Van Harens, d& zijde van 
Oranje hielden. Daar kwam in de tweede helft 
van de achttiende eeuw een derde partij bij, 
die der Patriotten, de opkomende midden
klasse, met wat landadel ook, vooral in het 
Oosten: niet Prinsgezind en niet Staatsgezind 
ondanks tijdelijke verbintenissen, maar op het 
stuk van godsdienst en levenshouding dichter 
bij de regenten dan bij het volk; dissenters 
nogal eens, zoals Rutger Jan Schimmel
penninck, die doopsgezind was. 

In de Franse tijd nu verdwenen die partijen 
allengs en toen wij In 1813 weer onafhankelijk 
werden, was er, althans in het Noorden 
(want in het Zuiden bleek het al spoedig heel 
anders te gaan), niet veel staatkundige 
verdeeldheid meer. Dat wil zeggen: zij 
vertoonde zich niet, maar dat er geen echte 
eenheid was gesmeed, zou in de loop der tijd 
duidelijk worden. Voorlopig was, in de 
politiek, de dood in de pot, zoals wij ook 
thans weer beleven. Dat was tot groot en 
bitter ongenoegen van die éne felle geest, 
krachtiger en constructiever dan Bilderdijk, 
wiens hele hartstochtelijke streven juist op 
herstel van de nationale kracht, op de grond
slag van een nieuwe nationale eenheid, was 
geconcentreerd. Dat was tot groot ongenoegen 
van Gijsbert Karel van Hogendorp. Weg met 
de tweedracht; eenheid, bloeiende, levende 
eenheid, onder Oranje, al door zijn voor
geslacht, met name de Friese Van Harens, 
zo trouw en vurig gediend - dàt was het 
grote verlangen van Gijsbert Karel, die meer 
dan wie ook diep onder die oude tweedracht 
had geleden, zó diep, dat hij haar zelfs in het 
verleden wel had willen uitwissen. En zo 
verrees eens voor hem, in een droomvisioen 
- ik heb het al eens eerder in dit blad 
verteld - het beeld van het echte Nederland, 
waar Maurits en Oldenbarnevelt met elkaar 
wandelden, en De Witt en Willem lil zich 
vertrouwelijk en vriendschappelijk met elkaar 
onderhielden. Maar naar Van Hogendorp 
luisterde geen mens. Hij stierf vereenzaamd, 
zij het op het allerlaatst met zijn schamel lot 
verzoend, In 1832. 

Eerst na Gijsbert Karels dood, als men afziet 
van het rumoer rondom de Belgische opstand, 
komt er leven in de brouwerij. Thorbecke 
komt op en gaat in 1848/49 zegevieren. En, 
niet minder belangrijk: in 1837 verschijnt de 
Gids, waarin Potgieter en Bakhuizen van den 
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Brink het woord voeren, ook met het ideaal 
van Gijsbert Karel: volkseenheid, geïnspireerd 
door de geest van onze grote eeuw, maar dan 
zonder de oude verdeeldheid. Wèl met tegen
stellingen en strijd, want zonder die is er 
geen leven, maar ze niet op de spits drijvend. 
En net als vóór hem Gijsbart Karel ziet men 
dan ook Potgieter, in zijn grote gedicht 
Gedroomd paardrijden, naar begrip, naar 
verzoening achteraf tussen Staatsgezind en 
Prinsgezind, tussen De Witt en de jonge 
Willem 111 streven. Vierentwintig strofen van 
dit gedicht zijn aan de beschrijving van een 
laatste, door Potgieter gedroomd onderhoud 
tussen deze beiden gewijd, plaatsvindend in 
1672, in de Oranjezaal van het Huis ten Bosch. 
De slotstrofe daarvan luidt als volgt: 

"Gij, Willem, gij, de Witt! der Vrijheid 
evenkniên! 
Wier trouw om 't zeerst de taak u 
toegedacht vervulde, 
Haar vestend', naar de geest der oude 
wereld 't duldde, 
Haar spellend', als haar die der nieuwe 
laat gebiên; 
Waar, geniale groep! waar brengen 
we u een hulde 
Die al wie wetten geeft tot u leere 
op te zien? .... " 1) 

Tja, daar hadden we het eindelijk: de oude 
Statenwijs, de oude Prinsenwijs, maar nu - ik 
val Huizinga bij - In zuivere tweestemmigheid. 
Waarbij echter, zo voeg ik toe, de Statenwijs 
de boventoon leek te voeren. Of toch niet 
misschien? Zeker is wel, zo zag het ook de 
Potgieter-kenner Albert Verwey, dat Potgieter 
zich, met al zijn grote bewondering voor 
Willem 111, toch meer geestverwant van 
De Witt gevoelde, van de "volksman" - nou, 
volksman?! - Jan de Witt. Luisteren wij echter 
beter, dan horen wij toch eigenlijk geen 
verschil in rang, in kracht, in volume, tussen 
de Prinsen- en de Statenstem, bij Potgieter 
niet, en misschien zelfs bij Thorbecke niet. 
Want waren die beide stemmen niet vroeger, 
een eeuw vóór het rampjaar 1672, in de tijd 
van de eerste Oranje, met elkaar in zuiver 
evenwicht en harmonie geweest? Ja meer nog, 
had er toen niet, zij het nog wat schel en pril, 
maar toch veel krachtiger dan later, een derde 

1) Potgieter doelt hier op zijn, nooit vervulde, 
ideaal dat, in een nieuw gebouw van de 
Staten-Generaal, in zowel Eerste als 
Tweede Kamer een schilderij van beide 
staatslieden tezamen zou komen te hangen. 



stem, de stem van het Volk, meegeklonken? 
En zouden zelfs, als het aan de Prins had 
gelegen, toen ook niet alle Roomse burgers in 
dat volkskoor hebben meegezongen, ja alle 
mannen en vrouwen en kinderen van heel 
Noord èn Zuid? 

Het was immers bovenal de geest van die 
eerste Oranje, van .. sluwe" Willem, die 
Potgieter en zeker ook Bakhuizen bezielde. 
De geest van Oranje, .,een Heer, maar niet 
zooals de meesten zijn", die niet boven, maar 
mèt de Staten had geregeerd; volksman 
daarbij, zoals er na hem geen tweede in dit 
land meer is geweest: De Witt niet, en 
Thorbecke niet, en Traelstra niet, en ook Drees 
niet, al kwam die er wellicht het dichtste bij. 
Edelman, zeker, edelman van top tot teen, 
maar een die zich, in zijn schamele zwarte 
plunje met alleen de geuzenpenning als 
sieraad, als primus inter PARES onder het volk 
bewoog, onder de Delftse bierbrouwers, die 
hem, gewoon bij de voorman, Willem 
noemden. 

Men vergeve mij deze ontboezeming. Maar 
men beseffe om wie het hier gaat. Het gaat 
om hem zonder wie, om met Huizinga te 
spreken, er geen Nederlandse staat en geen 
Nederlandse natie zou zijn geweest. Om de 
grondvester van staat en natie, om de 
bevestiger van onze ware traditie, die vanouds 
democratisch en verdraagzaam, die derhalve 
rekkelijk is, ofschoon op basis van een vast 
geloof; een geloof dat men echter gelijkelijk 
onder rekkelijken en preciezen en Roomsen en 
Joden en nog weer anders denkenden 
aantreft, al kan niet ieder het even goed 
formuleren, en misschien hij of zij soms het 
slechtst bij wie het juist het krachtigst Is. 
Want dat ook Oranje, in een zeer diepe zin, 
rekkelijk is geweest, een echte Liberaal is 
geweest, in de oude en edele betekenis van 
dat woord, dat houd ik staande - met de 
overgrote meerderheid overigens van serieuze 
geschiedschrijvers, met Veronica Wedgwood, 
met Henriëtte de Beaufort en vele anderen -
tegen degenen als wijlen de VU-man Prof. van 
Schelven, die mij met zijn mooie en Indruk
wekkende biografie niet van het tegendeel 
heeft kunnen overtuigen. 

Het gaat hier om de man die het Nederlandse 
volk zijn ware bestemming heeft gewezen. 
En dat mag men dan voor mijn part oubollig en 
nationalistisch en Rechts of nog erger vinden, 
en dan mag men gerust in zogenaamd 
progressieve kring op die Oranje smalen en 
zeggen dat hij geen oog voor de rechten van 
de vrouw heeft gehad en dergelijke flauwe 
kletspraat meer - ik stel daartegenover 
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dat het integendeel van achterlijkheid en 
benepenheid en van de bekende vaderlandse 
zelfgenoegzaamheid getuigt dat men de 
schooljeugd niets of vrijwel niets meer van 
Oranje en andere grote Nederlanders vertelt 
en dat die nog steeds toenemende onwetend
heid omtrent ons eigen verleden tot een 
geweldige verarming en verschraling van onze 
politiek leidt, en lang niet alleen in ethisch 
opzicht: zij leidt tot een politiek op dorps
niveau, tot een volstrekt steriele politiek, tot 
een laf mengsel van boekhouden en femelarij. 
En daarbij zie ik geheel niet over het hoofd dat 
een bepaald soort onderwijs tot een idioot 
soort heldenverering en eveneens tot zelf
genoegzaamheid voert. Maar men heeft 
misschien wel eens van het kind en het 
badwater gehoord ... 

Maar goed. De Prinsen- èn de Staten- èn 
de Volkswijs dus, in zuivere harmonie, dàt was 
wat de mannen van de Gids ten gehore wilden 
brengen. Hoe is het dan gekomen dat dat 
vrolijke thema al zo gauw weer wegstierf en 
dat onze nationale symphonie tot in onze 
dagen toe blijkbaar in de pen van de 
componist is gebleven en dat nog altijd geldt: 
Frisia non cantat? Dat Is een lang en 
ingewikkeld verhaal, waarvan ik hier slechts 
de hoofdzaken kan weergeven. 

In de eerste plaats drong die muziek, van 
Potgieter en Bakhuizen en Thorbecke, maar tot 
een kleine groep, een kleine bovenlaag van 
ons volk door. De rest, de overgrote 
meerderheid, van kiesrecht, veelal ook van 
noemenswaardige ontwikkeling verstoken, 
bleef buiten haar bereik. Voor een deel ging 
die rest nog naar de Kerk, waar zij andere 
muziek hoorde, en voor een ander deel raakte 
zij meer en meer van de Kerk vervreemd, 
zonder zich dan echter een abonnement op de 
Gids te kunnen permitteren, gesteld al dat men 
hem had kunnen begrijpen. Trouwens dè Kerk, 
er was niet één Kerk, er waren er verschei
dene, en een heel groot deel van het volk, 
globaal een derde deel, was door de eeuwen 
heen Rooms gebleven. Het voelde zich zelfs in 
zijn bovenste gelederen, uitzonderingen 
bevestigden slechts de regel, maar nauwelijks 
door mannen als Bakhuizen aangesproken, 
hoezeer die ook de rommelpot stak en van 
zijn grote liefde voor Vondel getuigde - voor 
Vondel, de Rooms-katholiek, maar die 
misschien meer dan wie ook in de 17de eeuw 
de geest van Oranje had uitgedragen. 

In de tweede plaats bleef ook de bovenlaag 
van het volk verdeeld. Uit de school van 
Bilderdijk kwam, met Groen van Prinsterer als 
leider, een stroming voort die in veel opzichten 



als voortzetting van de oude, rechtzinnige 
Prinsenpartij kon worden beschouwd; die van 
het nationale liberalisme van Thorbecke en 
de Gids niet wilde weten, en die op den duur 
naar organisatie en emancipatie van het oude 
Oranjegezinde kerkvolk in eigen kring ging 
streven. Anderzijds gingen Rooms-katholieke 
notabelen aanvankelijk wel met Thorbecke 
mee, maar al gauw werd duidelijk dat het 
katholieke volksdeel toch ook liever een eigen 
kring wilde blijven vormen. 

In de jaren zeventig, zo al niet eerder, Is het 
pleit beslecht. De grote liberalen zijn van het 
toneel verdwenen. Het lijkt of zij helemaal voor 
niets hebben staan trommelen en blazen en 
strijken. Voor niet veel meer dan een cent is de 
rommelpotterij, door Bakhuizen zo veel
belovend ingezet, voorbijgegaan. Eenheid, het 
lijkt er niet meer op. Integendeel gaat zich 
in de loop der nu volgende decennia een 
verwarrende veelheid aftekenen: de Liberalen, 
deels verstard, deels verjongd, maar zonder 
figuren van het oude formaat, zonder veel 
greep op het gros der bevolking; de Rooms
katholieken, zich verheffend onder Schaepman; 
de Hervormden, ook verdeeld: een groep van 
merendeels "kleine luyden" zich onder 
Kuypers leiding afscheidend van de oude Kerk, 
een andere, wat rustiger en gematigder groep 
onder De Savornin Lohman; en tenslotte is 
daar dan een vierde, snel-aanzwellende, 
onstuimig-jonge groep, de Socialistische 
arbeidersbeweging, aangevuurd door jonge 
intellectuelen, ook zij telkens intern 
verdeeld, maar uiteindelijk in grote meerder
heid vereend achter Pieter Jelles Troelstra. 

Nieuwe tegenstellingen dus. Zijn de oude 
hiermee nu voorgoed verdwenen? Nee, zo 
gauw gaat dat nooit. Die oude tegenstellingen 
zijn er nog steeds, al zijn de grenzen niet meer 
scherp en duidelijk aan te geven en lopen ze 
voor een deel door de nieuwe heen. Globaal, 
zeer globaal aangeduid vindt men bij de 
Liberalen de voortzetting van de oude Staatse 
en Patriotse geest, van de oude rekkelijkheid, 
maar getemperd door gewenning aan de 
monarchie, door het verlangen ook wel, maar 
wat zwak, maar wat vlak, naar een echte 
natioanle eenheid, tot uiting komend in de 
voorkeur voor de openbare school. De 
Hervormden en Dolerenden, dat zijn de 
vroegere Prinsgezinden. De Socialisten komen 
ook voor een groot deel uit dat oude 
Oranjevolk voort, maar zijn èn van de Kerk èn, 
in iets mindere mate misschien, van Oranje 
losgeraakt, al blijven zij, dunkt mij, veelal hun 
afkomst verraden in een confessionele, zij het 
gesaeculariseerd-confessionele denk- en 
gevoelstrant, tot op heden door steeds nieuwe 
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overgang uit kerkelijke kring gevoed, de 
wereld als vanouds in goed en kwaad, liever 
gezegd in uitverkorenen en verworpenen 
verdelend - men leze Menno ter Braak. 
En wat dan nog de katholieken betreft, ja, 
die hadden er vroeger eigenlijk nooit helemaal 
bijgehoord, maar als kerkelijke christenen 
sluiten zij zich het dichtste aan, mede door de 
samenwerking tussen Schaapman en Kuyper, 
bij de protestanten, de anti-revolutionairen en 
christelijk-historischen. Zo vormt zich ook nog 
een tweedeling: de kerkelijke christenen heten, 
noemden zich Rechts; daartegenover staan 
Links de Socialisten en de Liberalen in hun 
diverse fracties. Er lopen ook nog wel andere 
lijnen en grenzen, ik heb het niet over de 
Joden gehad, niet over de Oud-katholieken, 
de kleine protestantse kerkgenootschappen en 
secten, ik heb ook niets gezegd over de 
verschillende inzichten ten aanzien van het 
economisch en sociaal beleid, want dat zou 
mij hier te ver voeren. 

Samenvattend kan men, meen ik, zeggen dat 
de oude partijen uit de tijd der Republiek nog 
wel tot op zekere hoogte, en tot zekere diepte, 
voortleven, met name in de tegenstelling 
tussen rekkelijk en precies, nu vrijzinnig of 
modern en rechtzinnig of orthodox, maar het 
beeld is geschakeerder geworden. Geschakeer
der, maar ook vlakker: de schaaf van de 
moderne tijd is al flink over de mensen 
heengegaan, zij zijn dichter bij elkaar gekomen 
dan zij zelf veelal nog beseffen. Enkelen zien 
dat al wel: ,.wij zijn allemaal socialist aan het 
worden" hoort men hier en daar verzuchten 
of spotten ... Maar algemeen is dat bewustzijn 
van, ja waarvan? Van nivellering, van 
massificering, van kleiner wordende afstanden, 
van wat nu in wezen eigenlijk? laten wij het 
voorlopig in het midden: algemeen is dat 
bewustzijn van diep insnijdende veranderingen 
toch nog niet, ook al vindt men bij de 
arbeidersbeweging de hoop, de droom van een 
Nieuwe Tijd. ,.De dag gaat open als een 
gouden roos ... " Tja. 

Zó, als hiervoor in grove, zeer grove trekken 
geschetst, is de situatie als in 1913 een 
opmerkelijke, met grote hartstocht geschreven 
brochure verschijnt, die nogal wat opschudding 
verwekt: De eendracht van het Land - de 
naam van een van Rembrandts schilderijen. 
De auteur is Cornelis van Vollenhoven, 
39 jaar oud, hoogleraar te Leiden, praesidium 
libertatis. Een liberaal, ongetwijfeld, een 
liberaal in hart en nieren. Een liberaal die op 
zijn beurt het werk, het onvoltooide werk van 
Van Hogendorp, van Thorbecke, van Bakhuizen 
en Potgieter weer wil opvatten. Een liberaal, 



groter en ru:mer van geest dan welke liberaal 
in die dagen ook, Huizinga, zijn latere 
boezemvriend, niet of nauwelijks uitgezonderd. 
Een liberaal met alle begrip, wat zeg ik: met 
w8rme liefde voor katholieken, calvinisten en 
socialisten, ja met misschien niet zoveel liefde 
voor veel van zijn zo brave en fatsoenlijke en 
vooruitstrevende liberale tijdgenoten. Een 
liberaal die met de Roland Holsten was 
bevriend, en die honend over de kleineerders 
van het socialisme sprak: over die "geesten, 
die zich het socialisme nog altijd verbeelden 
als het streven om alle fortuinen van de 
werel·d op een hoop te gooien en er 
vervolgens allemaal uit te grissen zooveel 
men kan". 

Een liberaal die volstrekt geen onderscheid 
maakte naar ras, kleur, rang, stand of wat voor 
hokken en schotten dan ook, maar die alleen 
acht sloeg op hart en geest. Een man die later 
door zijn Indonesische studenten in Leiden op 
handen zou worden gedragen, omdat hij in hen, 
zonder neerbuigendheid of vleierij, dood
gewoon mensen zag. Een schitterende geest, 
zoals na zijn dood Huizenga van hem zeide; 
een nobele geest, een koninklijke geest. 

Een geest die ver vooruitzag, maar mede 
daardoor, dunkt mij, vaak wat hooggespannen 
en soms zelfs geëxalteerd, zij het toch nooit 
dwaas of excentriek. Bepaald geen aansteller. 
Maar wel een man die zelf zo hoog zag, 
dat hij maar geringe aandacht voor het kleine 
had, aldus dat kleine wel boven zichzelf 
uitheffend, maar er de geweldige weerstand 
van onderschattend. Men heeft het al kunnen 
zien aan zijn kijk op het socialisme: want het is 
natuurlijk onmiskenbaar dat, in de praktijk 
- en ik zou zeggen: in de praktijk steeds 
meer - in de praktijk dat socialisme wel 
degelijk door een bedillige en petieterige 
neiging tot verdeling van armoe en het 
beknotten en bevoogden van iedereen wordt 
ontsierd en verslapt - net zoals trouwens het 
liberalisme wordt onteerd door de vadsigheid 
en lamlendigheid van zoveel liberalen, die in 
aliAs geloven behalve in Vrijheid Met Van 
Vollenhoven was het, dunkt mij, zo ongeveer 
gesteld dat hij een geniaal oog had voor wat 
de werkelijkheid in potentie bevatte, maar zich 
vergiste in wat, niet het minst bij gebrek aan 
krachtige, moedige, fantasierijke mensen, 
in die werkelijkheid concreet te verwezenlijken 
viel. Een dichter. Geen staatsman. Zó moet 
men. naar mij voorkomt, het lot van zijn 
Eendracht van het land, en trouwens ook van 
ande·e geschriften van zijn hand verklaren: 
zii we:>en een goede, zij wezen de juiste weg, 
althans in grote lijn, maar de tijd was er, zoals 
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men dat slapjes zegt, nog niet rijp voor - tot 
schade en schande van die tijd. 
Twee doelstellingen, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, worden in De eendracht van het 
Land aan het Nederlandse volk en zijn regering 
voorgehouden: kijkend naar de wereld ziet 
Van Vollenhoven dat zij door groot onheil 
wordt bedreigd als zij zich niet onderwerpt aan 
het recht; maar zij zal dat nooit doen, zo ziet 
hij ook, als dat recht niet beschikt over een 
"dwingkrachtig gezag", te weten een inter
nationale rechter met een internationale 
strijdmacht. Aan Nederland de taak, de plicht, 
door haar historie voorgeschreven, daartoe het 
initiatief te nemen, en een deel van zijn vloot 
te bestemmen voor die strijdmacht. Maar deze 
doelstelling, de ruimere doelsetlling, valt nooit 
te verwezenlijken, als het Nederlandse volk 
niet eerst een hechte eenheid vormt. Geen 
eenheid zonder spanning, want het is een 
illusie te menen dat de bestaande tegen
stellingen geheel zouden kunnen verdwijnen, 
dat de partijen zouden kunnen worden 
opgeheven. Maar die tegenstellingen zijn niet 
zodanig dat zij aan een hogere volkseenheid 
in de weg behoeven te staan. De emancipatie, 
de materiële en geestelijke verheffing van de 
onderscheidene volksgeledingen is thans 
zover voortgeschreden, dat die eenheid, dat die 
eendracht mogelijk Is; ja, die eenheid tekent 
zich, voor wie goed ziet, al duidelijk af. 
Anderzijds zal die eenheid slechts dan stand 
kunnen houden, ja zich slechts dan wezenlijk 
kunnen voltrekken, als zij in dienst wordt 
gesteld van een ruimer, een hoger, een 
internationaal doel - en zo is de kring rond 
en zijn wij weer terug bij de eerste doelstelling: 
een wereldjustitie met een wereldstrijdmacht 

Zo groots en verheven acht Van Vollenhoven 
de opdracht waarvoor Nederland zich naar zijn 
inzicht ziet gesteld, dat hij niet aarzelt te 
zeggen dat ons land daarmee in de wereld 
een rol, vergelijkbaar met die van Jeanne d'Arc 
in het 15de-eeuwse Frankrijk, heeft te 
vervullen. Maar dan uiteraard wel met de eigen 
kracht, met onze oude geuzenkracht 

"Neen, dàn alleen belooft de bloei van 
Nederland vrucht, wanneer onze vreugde 
daarover samenvalt met de instemming der 
wereld; zoo wij ons zelf en anderen de 
overtuiging weten te schenken, dat wij 
uitsteken in meer dan één groote taak; zoo wij 
andermaal worden een lichtende stad op een 
berg gebouwd; zoo wij het schoone woord uit 
Vlaanderen behartigen, dat een sterk nationaal 
leven slechts mogelijk is, wanneer het meedoet 
aan een gezond internationaal leven (men 
herkent de visie van de grote Vlaamse cultuur
historicus en staatsman August Vermeylen, 



J. G. B.); zoo wU nog eenmaal ons door het 
heil van Europa geroepen weten, gelUk na de 
hervormingsdagen als heul voor gewetens
vrUheid, gelijk in 1688 om met onze staat
kundige vrijheid een bevrienden vUand bU te 
springen in nood. Eindeloos lang zUn voor 
zulke dingen onze oogen geloken gebleven; 
waren wij enkel een kaas- en broodvolk. Maar 
eerst heeft Thorbecke den koopman geleerd, 
op te kUken van zijn kantoorboek en zUn 
pijpenrek, en zijn staatkundige rechten en 
plichten te verstaan; toen hebben Schaapman 
en Kuyper den burgerman en den boer leeren 
opkUken van toonbank, beitel, koeien; Domela 
Nieuwenhuis en Traelstra hebben den geest 
van den fabrieker (!) losgemaakt van zun 
machine: nu eindelijk kunnen wU, alle standen, 
opzien van onze kostwinningen en belangen 
het hoogere in onze gedachten vermalen, 
beseffen dat eendracht boven de politieke 
partUen niet gemist kan worden, en dat die 
eendracht alleen kan liggen in onze inter
nationale, nimmer in onze binnenlandscha 
staatkunde. Mits - mits de veldheeren, de 
wekkers, de bezielers gevonden worden, om 
onze geuzenkracht aan te voeren." 

Het is opmerkelijk, en misschien meer dan 
toevallig, dat in dat zelfde jaar 1913 die twee 
liberale Nederlanders, Huizinga en Van Vollen
hoven, die elkaar zover ik weet toen nog niet, 
en in ieder geval nauwiUks, kenden- hun 
vriendschap kwam, naar Henriêtte de Beaufort 
in haar voortreffeiUke Vollenhoven-biografie 
meedeelt, eerst in het najaar van 1918 tot 
stand; het is opmerkeiUk dat in dat zelfde jaar 
1913 Huizinga te Groningen en Van Vollen
hoven te Leiden precies dezelfde gedachte 
hebben gevat. Huizinga kUkt terug, ziet om zich 
heen, en stelt vast dat de negentiende eeuw 
wèl het begin, maar niet de echte ontplooiing 
van een nationale cultuur heeft opgeleverd. 
Van Vollenhoven stelt hetzelfde vast, maar 
gaat een stap, een forse stap zelfs, verder: 
hU schetst, durf ik zeggen, hij schetst in grote, 
krachtige lijn het plan voor die nationale 
symphonie waarvan Huizinga wat mistroostig 
het ontbreken had betreurd. Het plan voor een 
waarlijk nationale symphonie, in precies 
dezelfde toonaard als waarin de aanhef van 
ons volksbestaan, onder leiding van de grote 
Oranje, had geklonken. Want, en nu geef ik in 
eigen woorden heel kort de gedachte van 
Van Vollenhoven weer die hij zelf magistraal 
en veel breder heeft ontvouwd: wat door hem 
in 1913 als taak aan het Nederlandse volk 
voor ogen wordt gesteld, ligt geheel in de lijn 
die van meet af aan de bestemming van ons 
volk is geweest: op grond van eenheid in 
vrUheid en verscheidenheid, de VrUheid en 
het Recht in de wereld te dienen. 
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Men kan daarom lachen, zoals de overigens 
zeer verdiensteiUke Utrechtse hoogleraar 
Boogman in enige recente geschriften om die 
,.hogere sferen" van het .,ethisch imperialisme" 
van Van Vollenhoven heeft gelachen, geheel 
ten onrechte en dan ook zonder een zweem 
van bewijs bewerend dat Huizinga zich door 
dat gedweep van zijn vriend zou hebben laten 
meeslepen, in een boekbespreking van 1916 
nota bene, toen de beide Leidse collegae 
(Huizinga kwam in 1915 van Groningen naar 
Leiden) elkaar nog ternauwernood spraken. 
Zo'n nuchtere Groninger laat zich niet zo vlot 
op sleeptouw nemen. Men heeft te Utrecht wel 
eens meer en heel scherp gelachen om 
Van Vollenhoven en hem zelfs smadeiUk 
gehoond, om zijn toen revolutionaire, zo niet 
landverraderlijk geachte ideeên betreffende 
Nederlands-lndiê met name, maar zelfs te 
Utrecht zal men daar vermoedelijk thans niet 
meer lachend aan terugdenken. En wat de 
hier aan de orde zijnde gedachte van Van 
Vollenhoven betreft: die gedachte heeft van 
het begin af aan in grote Nederlandse geesten 
geleefd, door de eeuwen heen, wat de essentie 
ervan aangaat. Men vindt haar bij De Groot, 
bij Vondel en Hooft; bU De Witt en Spinoza; bU 
Van Hogendo~p. Thorbecke, Fruin, Bakhuizen 
en Potgieter; bU Gunning, een groot strijder 
voor volkseenheid in het Hervormde kamp; bij 
Gorter en Henriêtte Roland Holst; bU Arthur 
van Schendel, wiens visionaire gedicht De 
Nederlanden geheel door de intuïtie van een in 
ons land en volk levende drang naar vrijheid 
en recht wordt gedragen; ja, men vindt die 
gedachte, als men goed leest, ook bij 
Ter Braak en du Perron, die met bewonderens
waardige inzet van krachten in de jaren dertig 
tegen het nationaal-socialisme en fascisme 
hebben gestreden, zoals gebruikelijk door veel 
slappe Jan Salies gevreesd, die zichzelf 
uiteraard, zo gaat dat in dit land, veel 
.,christelijker" waanden. 

Die gedachte leeft ook in het heden nog steeds 
voort: in wat caricaturale vorm, want van zijn 
historische oorsprong losgemaakt, bij degenen 
die Nederland thans de rol van .,gidsland" 
toedenken, waarbij dan - hoe kan het anders 
in het kader van een, onbewust, nog sterk
confessionele politiek - vaak van een 
dualistische, haast manieheischa benadering 
van de werk9lijkheid wordt uitgegaan, met 
de neiging om overal ter wereld, 
voorzover zij niet-communistisch is, alle 
misstanden onder één noP.mer, die van 
feodalisme of zelfs fascisme, te brengen, 
hetgeen historisch zowel als sociologisch 
bezien natuurlijk volstrekte nonsens is; in een 
wat rustiger, veelal helaas ook slomer, maar 
vaak toch ook wat realistischer en nuchterder 



kijk op de zaak bij veel andere Nederlanders, 
onder wie alle echte liberalen. Dat zijn er 
minder dan men zou wensen, maar het zijn er 
toch zeker wel enige handen vol. En ik durf 
voorspellen dat dat aantal weer heel sterk 
zal gaan groeien. Want er is, onmiskenbaar, 
een nieuw begin van beweging, van leven in 
onze liberale partU. 

Men vindt de hier bedoelde gedachte tenslotte 
ook bij een aantal buitenlanders, onder wie 
in de vorige eeuw de grote Zwitserse 
historicus Jacob Burckhardt, wiens schitterende 
biograaf Werner Kaegi hier nog zeer onlangs 
en zeer toepasselijk met de Erasmusprijs is 
onderscheiden. 

Ik kan hier niet uitvoerig op de visie van 
Burckhardt ingaan, maar wil toch wel 
vermelden dat hij, om hun strijd voor de 
Vrijheid, en tegen de geheel Europa bedrei
gende onderdrukking en overheersing van 
respectievelijk Philips 11 en Lodewijk XIV, 
zowel Oranje als Willam 111 "redders van 
Europa" heeft genoemd: 

"Es zeigte sich hier (t.w. in de Nederlanden) 
ein neues Volk, eine neue Kultur, eine neue 
Weltmacht ... An ihrem Erfolg hing das ganze 
Schicksal von Westeuropa sichtbarlich. Diese 
ganze Entwicklung hing zwei Jahrzehnte an 
Wilhelm von Oranien; ohne ihn wäre wieder 
der Aufschwung noch dessen Dauer 
denkbar ... 

Tödlich für Europa ist immer nur Eins 
erschienen: Erdrückende mechanische Macht, 
möge sie von einem erobernden Barbarenvolk 
oder von angesammelten heimisehen Macht
mitteln im Dienst Eines Staates ( ... Louis XIV) 
oder von Einer nivellierenden Tendenz aus
gehen, sei sie politisch, religiös oder sozial. 
Gegen solche erdrückende Macht wird Europa 
immer seine letzten Kräfte zusammennehmen 
und es hat immer seine Ratter gefunden 
(Wilhelm 111 von Oranien)." Aldus Jacob 
Burckhart, die eigenzinnige Zwitser, die men 
zo vaak als fundamenteel pessimist afschildert, 
zulks dan op grond van een oppervlakkige 
vooruitgangsfilosofie, die wel op uiterst 
gespannen voet staat met wat de historische 
realiteit leert. 

Ik herhaal: Cornelis van Vollenhoven heeft In 
1913 - overigens voortbouwend op een 
artikel dat hij reeds in 1910 in de Gids had 
doen verschijnen, Roeping van Holland, dat als 
eerste hoofdstuk in De eendracht van het Land 
werd opgenomen - Cornelis van Vollenhoven 
heeft in 1913, in grote, thans uiteraard niet 
meer In bijzonderheden te volgen IUn, het 
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plan voor onze nationale symphonle 
ontworpen. 
Nu, wij weten allen wat het antwoord van de 
werkelijkheid is geweest en het lijkt mij dan 
ook weinig zin hebben de tweeledige oproep 
van Van Vollenhoven - tot een internationale 
rechts- en vredesactie op basis van een 
hechte volkseenheid - nog eens uitvoerig In 
het licht van de toenmalige omstandigheden op 
zijn merites te beoordelen. Een goede samen
vatting en evaluatie van Van Vollenhovens 
optreden en de reacties erop vindt men in 
het recente boek van E. H. Kossmann, 
De Lage Landen 1780-1940, met name wat de 
internationale kant ervan betreft. Met de eerste 
wereldoorlog kwam een wel heel andere zijde 
van het genus humanum naar voren en 
sedertdien - ik behoef daar in dit bestek 
niet lang bij stil te staan - heeft de inter
nationale ontwikkeling zich wel enigermate, 
maar nog niet erg ver in de richting van 
Van Vollenhovens ideaal bewogen. In 
sommige opzichten zijn wij er misschien 
haast nog verder vandaan, met die verdeeld
heid van de wereld op ideologische, dat is 
confessionele gronden, al hebben wij dan nu 
- het is op zichzelf natuurlijk al heel wat -
een Verenigde Naties, een Veiligheidsraad, 
een Internationaal Gerechtshof, een aarzelend 
begin van internationale troepeneenheden, 
enzovoort. Ik geloof ook zeker niet dat wij, 
onder de huidige omstandigheden, ons vooral 
op die gedachte van een wereldstrijdmacht 
zouden moeten concentreren. Maar op het 
internationale aspect kom ik verderop nog kort 
terug. Eerst een enkel woord over wat zich, 
sinds 1913, in Nederland zelf heeft voorgedaan. 

Een enkel woord, want als men onder het hier 
bedoelde aspect de situatie van vandaag met 
die van 1913 vergelijkt, is er, natuurlijk, wel 
vreselijk veel interessants en wetenswaardige 
gebeurd, maar dat kan men in een menigte van 
voortreffelijke geschriften, over het Rijke 
Roomse Leven, over de Deftige Burgerheren, 
over de Mannenbroeders, over de Rode 
Rakkers, over de Woedende Vrouwen en wat 
niet al meer ook wel lezen. Het staat daar 
allemaal veel beter en veel vermakelijker en 
veel triester en veel vollediger dan ik het ooit 
zou kunnen vertellen. 
Als men de zaak echter op de keper 
beschouwt, zou ik voor mij menen, dan Is er 
sedert het verschijnen van Van Vollenhovens 
De eendracht van het Land, toch eigenlUk niet 
veel anders gebeurd dan dat, wat Van 
Vollenhoven toen al voor mogelijk hield, ja als 
op een oor na gevild zag - al dan niet 
terecht, dat wil ik hier in het midden laten -
dat dat, ondanks wat oppervlakkige schijn van 
het tegendeel, thans binnen handbereik ligt, 



voor het grUpen ligt, om verwezeniUking 
schreeuwt - als men maar die heel kleine 
moeite wilde nemen om eindelUk zUn slaperige 
ogen eens een beetje open te doen, zUn 
vuile oren een beetje schoon te maken, met 
zUn goede been uit bed te stappen en die 
kleine, heel kleine groep van vervaariUke, 
maar in wezen (op een enkeling na) volstrekt 
niet gevaarlijke schreeuwlelijken eens hartelijk 
uit te lachen en in hun rode hemd of zwarte 
lange onderboek te zetten. Om hen vervolgens 
weer gauw heel netjes aan te kleden en aan 
het werk te roepen, want er zijn in dit land -
wat men daarover van economische zijde ook 
leuteren moge - bergen en bergen werk te 
verrichten, en daar kunnen we iedereen, 
van rechts tot links en. van stokoud tot 
piepjong, heel goed bij gebruiken. 

Zo zou men, om één voorbeeld te nemen, zich 
weer eens op de redelijke beheersing van een 
paar talen kunnen toeleggen: mede als gevolg 
van enige rampzalige modieuze "hervormingen" 
gaat het taalonderwijs, en trouwens niet 
alleen het taalonderwijs, thans hollend 
achteruit, terwUI in het huidige tijdsgewricht 
Nederland zich, zonder dat het zich in de 
wereld goed en volwassen en met enige geest 
(toch al nooit dik gezaaid in dit land) weet uit 
te drukken, in die wereld eenvoudig niet meer 
staande zal kunnen houden. En men vergete 
daarbU niet het Hebreeuws en het Grieks en 
het Latijn, op welk punt ik wederom naar de 
reeds genoemde Professor Lewenthal verwijs. 
Anders komt men nooit uit de barbarie. 

Er is werk, heel veel werk aan de winkel, 
lieve vrienden, zoals men onmiddeiiUk begrUpt 
als men het afschuwelijk aanzien van onze 
steden, onze dorpen en ons landschap tot zich 
laat doordringen; van onze burgers ook, met 
hun veelal weinig innemende wUze van 
voortbeweging en uitdrukking. En om al dat 
werk te kunnen betalen zullen wij GELD 
moeten verdienen, ja heus, hoe laag bU de 
gronds en hoe materialistisch men dat In 
progressieve kring (overigens vaak met het 
advies om zichzelf wat dit betreft niet in een 
hoek te laten drukken) ook vinden moge. Dat 
er moet worden gewerkt, tot die conclusie 
begint men ook in Amerika te komen, waar 
men de mensen de gelegenheid wil gaan 
geven, niet om er één of twee of drie jaar 
eerder mee op te houden, maar integendeel 
om tot hun zeventigste jaar door te werken. 
.. Amerika, du hast es besser," zag reeds 
Goethe, een man slechts door weinigen 
begrepen (een uitzondering vormde in 
Nederland Godfried Bomans), maar die net als 
onze Oranje vele malen vooruitstrevender 
was dan al onze huidige modefilosofen bij 
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elkaar, want inderdaad: veel van onze idiote 
Europese stofnesten heeft men daar nooit 
gekend, en wat er slechter is dan hier, ik meen 
dat men dat daar heel goed zelf zal kunnen 
verbeteren. Men luistert in Amerika bovendien 
vaak maar al te graag naar verstandig advies 
uit het buitenland. 

Ik weet het wel, er hebben zich in dit, ons land, 
in de afgelopen decennia, ijselijke drama's 
afgespeeld, genoeg om duizend streekromans 
(ik doel natuurlijk niet op het reële menselijke 
leed dat zich altijd en overal zal blijven 
voordoen en met name niet op het afschuweiUk 
lijden van velen gedurende de tweede wereld
oorlog) - genoeg om meer dan duizend 
streekromans mee te vullen: gewetens
conflicten, bisschoppelijke mandementen, 
eindeloze dialogen, stenigingen (als van 
Dr Drees Sr. in het nog steeds zo 
folkloristische Nijmegen). priesterhuwelijken, 
naaktstranden, rookverboden, ontwakende 
vissersdorpen, overgangen van rechts naar 
links, doorbraken, nivelleringen, onbeleefde 
schooljongens en kelners, bekeringen tot het 
Pacifisme, tot de Republiek, of ook minder 
vèrgaande twijfel aan ons Koningshuis (men 
stelle zich zo'n tragedie voor: de schreiende 
moeder, de bulderende vader, de jonge rebel, 
die zich het zout der aarde waant), veel en 
veel te veel om op te noemen. Maar wie is 
daar eigenlijk echt van geschrokken? Een 
paar oude juffrouwen, een paar verkalkte 
repatrianten uit de koloniën, wat arme, 
bedreigde middenstanders - alles natuurlijk 
onder het wild geraas van onze onvermijdelijke 
predikanten van uiterst links en uiterst rechts, 
die ons stellig tot het einde der tijden zullen 
blijven vergezellen en lastig vallen, zoals ze 
het reeds onze vrijzinnige Willem I en onze 
rechtzinnige Willem 111, de Koning-Stadhouder, 
hebben gedaan - men kan dat b.v. lezen bij 
de vroeger rechtse, nu ook al linkse, maar nog 
steeds anti-revolutionaire en heel lezens
waardige historicus Puchinger. 

Ik voor mij althans, en ik pleeg mijn licht op te 
steken bij bouwvakkers en huisvrouwen en 
ambtenaren en hoogleraren en boeren en 
socialisten en christen-democraten en zelfs wel 
eens bU een dominee of kapelaan, ik voor mij 
ontmoet in overgrote meerderheid mensen die 
met mij menen dat, om dat Hollandse gezonde 
verstand eens in de taal van Stendhal uit te 
drukken: dat al die verontrusting en opwinding 
en polarisatie grotendeels ijdelheid en 
aanstellerij zijn, waar men zijn natje en droogje 
en zijn nachtrust vooral niet voor moet 
opofferen. IJdelheid en aanstellerij, die ons 
verhinderen zicht te krUgen op de diepten 
der menselijke natuur. 



0 zeker, wij hebben problemen, grote, 
enorme problemen zelfs. We hebben ook veel 
slachtoffers, werklozen, verslaafden aan drank 
en drugs, overspannenen, ontmoedigden, 
overwerkten, nietsnutten. Al is ook duidelijk 
dat er lieden zijn die er een eer in stellen, 
door .,bewustmaking" enz. (waarvan in 
hemelsnaam, vraagt men zich af als men die 
duister gestelde boekjes leest), ons gehele 
volk tot een volk van radeloze gekken te 
maken, waaruit men dan de Revolutie meent te 
zullen zien oprijzen, met de Heilstaat in 
onmiddellijk verschiet. Maar hoe weinigen er 
zijn die zich door dit boerenbedrog laten 
beetnemen, wij begrijpen natuurlijk bijna 
allemaal dat we in een toestand verkeren 
waarin we alle zeilen bij moeten zetten, en een 
van de grootste moeilijkheden is juist, de 
grootste misschien, dat niemand precies weet 
hoe. Zo de brave en idealistische Dr Terlouw, 
die in een merkwaardig interview - ik 
althans vond het zeer merkwaardig - met het 
weekblad Accent in één adem verklaarde dat 
de VVD .,oud-liberaal" is (hij moet ons 
verkiezingsprogramma eens lezen of naar een 
algemene ledenvergadering toekomen), dat hij 
er sterk aan twijfelt of we de mens met al die 
collectieve voorzieningen wel een dienst 
bewijzen, dat we referenda zouden moeten 
hebben (hij moet eens naar de uitslag van de 
Zwitserse kijken ... ), om dan vervolgens 
mir nichts dir nichts in die ouwe schuit van 
de heer Den Uyl te stappen, waarvan geen 
enkele inspirerende kracht meer uitgaat. 1) 

(Wel eens iemand ontmoet die daar anders 
over denkt?) 

Alle gekheid op een stokje: afgezien van 
weer uiterst rechts en uiterst links, die het 
altijd al hadden gedacht of het altijd al beter 
hebben geweten, moet gewoon worden 
geconstateerd dat we het op een groot aantal 
punten noch rechts, noch links noch ook in 
het midden zo vreselijk goed meer weten, maar 
toch ook dat van een grondige polarisatie en 
verdeeldheid in ons volk geen sprake, totaal 
geen sprake meer is. Als ik praat met mijn 
katholieke overbuurman en mijn linkse 
socialistische buurman en mijn rechtse 
protestantse buurman, een bouwkundige en 
een onderwijzer en een beroepsofficier, zijn 
onze meningsverschillen werkelijk niet zo 
fundamenteel. En geloof me, vrienden, zo is het 

1) Zal ik eens zeggen hoe dat nou zit? 
De precieze heer Terlouw vindt ons 
libertijnen nog altijd een beetje zondig, 
zo op geld en plezier uit, zo oppervlakkig, 
enz. 
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gesteld met, nogmaals, de overgrote meerder
heid van ons volk. Men verzint eenvoudig 
allerlei tegenstellingen, met name onder 
allerlei half-intellectuele groepjes, gewoon 
omdat men zich gruwelijk verveelt. We zijn zo 
goed als één geworden, eindelijk - o nee, 
niet in alles, en gelukkig zal er altijd veel te 
bekvechten overblijven - maar aan een 
krachtige en gezonde volkseenheid behoeft dat 
geenszins in de weg te staan. Het confessio
nele tijdperk is afgelopen. Geloof me, het is zo. 
Niemand gelooft meer werkelijk dat men 
alleen in zijn eigen kerk of broederschap of 
filosofie zalig kan worden. Wij zijn één, 
vrienden, heus! 

Ik kom daarmee tenslotte op de vraag wat wij, 
wij liberalen in het bijzonder, nu in deze 
situatie moeten doen. Daarover zou ik 
boekdelen kunnen vullen, maar dit artikel is al 
veel te lang geworden en ik zal mij er daarom, 
zoals vaak mijn gewoonte is, met een Jantje 
van Leiden van afmaken. Ik heb daar trouwens 
een zeker recht toe. Na al het voorgaande 
meen ik, althans wat de hoofdzaak betreft, 
kort te kunnen zijn. Over de bijzaken, de 
details, zullen we het in vele kringen nog vele 
malen moeten hebben. Maar de hoofdzaak is 
eenvoudig, liberale vrienden: we behoeven 
niet meer te doen dan ons als ouderwetse 
Hollandse Liberalen te gedragen. In het licht 
van hetgeen ik daarover al heb uiteengezet, 
zal haast vanzelf wel duidelijk zijn, wat dat in 
de huidige praktijk betekent. Bewaren wij 
vooral onze identiteit, die de identiteit van het 
Nederlandse volk Is, een volk dat vooral op 
zijn Vrijheid is gesteld. Maar wij liberalen 
hebben nogal eens de neiging al te verstandig 
en te gemakzuchtig en te vlak en te saai en 
te slaperig en te egoïstisch te zijn en daarom 
is het helemaal niet zo erg en zelfs wel goed 
dat wij van Links en van Rechts - want hoe 
men het ook keert of wendt, wij liberalen 
bevinden ons natuurlijkerwijs in het Midden -
telkens op de vingers worden getikt: van 
Links, waar het brood altijd weer karig zal 
dreigen te worden doordat, zoals de liberale 
Britse econoom Lord Robbins ons onlangs nog 
eens terecht heeft voorgehouden, "the age of 
scarcity is not over"; en van Rechts, waar 
men soms - soms - beter en dieper beseft 
dat de mens niet leeft bij brood alleen. 

Maar beseffen wij vooral dat onze volks
eenheid steeds een volstrekte illusie zal blijven 
als we ons al te veel met onszelf bezighouden. 
Nodig Is, en hiermee kom ik terug op de 
woorden van Van Vollenhoven die boven dit 
artikel staan, onontkomelijk is dat zich voor 
de natie opdoe een centrale roeping. Die 
roeping ligt buiten onze grenzen, of liever 



gezegd - want buiten- en binnenland zijn in de 
afgelopen decennia zo met elkaar verstrengeld 
geraakt dat wij zelf niet meer op de been 
kunnen blijven zonder nauw met het buitenland 
samen te werken - die roeping Is om samen 
met anderen, allereerst onze Europese en 
Amerikaanse bondgenoten, de Vrijheid en de 
Gerechtigheid in de gehele wereld te dienen, 
precies zoals Van Vollenhoven het zag. In een 
artikel, getiteld Over het hedendaagse 
liberalisme, heb ik zelf enige jaren geleden al 
eens in dit blad betoogd dat ons land, door zijn 
historie en zijn ligging: centraal tussen de drie 
grotere Europese landen, waarvan wij de taler. 
en cultuur meer dan welk ander land 
gelijkelijk hebben leren verstaan; dat ons land, 
dat bovendien zeer nauwe banden heeft met 
de Verenigde Staten, in een unieke positie 
verkeert om op zijn minst een bemiddelende 
rol te spelen in de Westelijke wereld. Men kan 
nog tc>evoegen dat wij ook in die gebieden 
waar thans grote spanningen heersen, betere 
mogelijkheden zouden kunnen hebben dan 
menig ander Westelijk land, te weten In het 
Midden-Oosten en in Zuidelijk Afrika. En men 
kan, nee men moet ook nog toevoegen dat 
Nederland bovendien In de gelegenheid Is om 
bij een van de belangrijkste taken die thans 
op internationaal terrein aan de orde zijn: de 
integratia van de landen der Derde Wereld in 
de inte.,.r:ationale gemeenschap, een vooraan
stPanda rol te spelen. Waarbij moet worden 
aange>t~kend dat juist op dit vitale terrein, 
waar een liberale inspanning essentieel Is om 
een te~enwicht te vormen tepen de sterk 
etatistische, bevoogdende en belerende 
benadenng die van andere zijde wordt 
gevolgd, wij Nederlandse liberalen tot dusver 
in enerqie, in kennis, in verbeeldingskracht 
in visie, schromelijk te kort zijn geschoten. 
De sociEolisten zijn ons liberalen op dit 
gebied, het moet tot onze schande worden 
vastgesteld, verre voor geweest. En dat is zeer 
te betreuren, ook al zie ik voor mij maar heel 
weinig duivels in dat socialistische kamp, 
Integendeel, veelal zijn ook die socialisten mij 
veel te saai en veel te braaf. 

Ethisch imperialisme? Morele kruistocht? 
Nederland uitverkoren natie? Nee, ik geloof 
niet in kruistochten en uitverkoren naties, 
noch trouwens In uitverkoren lndividuên, 
o schim van Calvijn . . . Liever gezegd, het Is 
miJn diepe overtuiging dat iedere mens, en ook 
elke natie, uitverkoren Is - uitverkoren om 
de eigen bestemming te verwezenlijken, al zou 
men het niet zo gauw zeggen als men eens 
in de wereld rondkijkt ... 
Hoe dit zij. een moeilijke, een grootse taak ligt 
voor ons. Een taak die we al dan niet onder 
een nationaal kabinet ter hand zullen moeten 

nemen. Al dan niet onder een nationaal 
kabinet, want dat zal natuurlijk steeds van de 
omstandigheden blijven afhangen, en hoeveel 
vandaag de dag ook voor een gezamenlijke 
aanpak van de onoverzienbare berg van 
vraagstukken te zeggen valt - zoals 
Hans Wiegel zeer goed heeft gezien - dat zal 
ongetwijfeld weer eens anders worden. Maar 
wèl steeds in de geest van hem, nogmaals, 
onder wiens geniale leiding (ja, bestudeer die 
geschiedenis nog maar eens) wij onze vrijheid 
en onafhankelijkheid hebben bevochten, met 
grote verdraagzaamheid en, bij alle tegenslag 
en tegenstelling, in wezen eensgezind. 

"Maakt breed en ruim het huis 
geiijk een tempel 

Waar klinken kan de klare orgelgalm, 
Muziek der dagen van het schoone leven 
Dat de oude Vrijheid uit uw tuinen waait, 
De harten vol en mild van weldaad makend, 
Muziek der avonden bij lichte lamp, 
Een lof van vroom gedenken en van dank. 
Blijft ook weldadig open, bloeit ruim en veel, 
Geeft met de goedheid van den wijden hemel 
Die boven u nog staat gelijk weleer 
Toen land hier uit het water was gerezen 
En van zijn rijken glans hij rijkdom gaf. 
Geeft, gij die veel gekregen hebt, voorwaar 
Meer dan uw brood, uw dak en schoono11 
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grond. 
Uw recht, dat wil dat niemand zal ontberen. 
Geeft uit uw volheid waar het ledig is 
Bij vreemd en ver en waar ook wordt geleden. 

Wijdt dan het diepst van uw gedachtenis 
Aan hen die voor Uw Vrijheid moesten strijden 
En alles gaven in den zwarten tijd, 
Zij 't niet een graf alleen, waar hun gebeente 
Te rusten ligt, dat gij met kransen eert, 
Het is hun ziel, die immer voort wil leven, 
Geeft haar een bloem die uit uw ziel ontluikt. 
En legt den luisterglans van uw gedenken 
Ten sieraad om dat schoone moederhart 
Dat bloedde en brak toen het van u moest 

wijken 
Maar leven bleef en voor uw zegen bad 
En in zijn smarten voor uw recht bleef waken. 
Geen volk verging waar zulk een moeder stond 
Met zulk een reinen moed als de vorstin 
Wier naam staat In het hart der 

Nederlanden." ') 

's-Gravenhage, 3 oktober 1977 

') Slot van het gedicht van Arthur van 
Schendel, De Nederlanden, Amsterdam 
1945, pag. 57-58. 



De betekenis van onze geestelijke grondslagen 

Huidige situatie in politiek Nederland 

Mr. J. Schuttevaêr 

Op het moment dat ik dit schrijf, 7 november 
1977, is het probleem der kabinetsformatie in 
een nieuw stadium gekomen. "Bij elkaar 
deugen ze niet, van elkaar meugen ze niet", 
dit kan, ontdaanvan alle bijkomstigheden, 
van de verhouding PvdA-CDA worden 
gezegd. Nauwelijks uiteengedreven 
uiten de partijen alweer klanken, die 
een definitieve breuk (wat is in de politiek 
definitief?) willen afwenden. En wat moet men 
in ons land eigenlijk aan met de VVD, die nu al 
maandenlang een afwachtende houding moet 
aannemen? De stilte wordt bij iedere nieuwe 
impasse onderbroken door de stem van Wiegel, 
die zich op het standpunt stelt, dat vorming 
van een nationaal kabinet onder de huidige 
omstandigheden allereerst dient te worden 
nagestreefd. Welke uitspraak dan door anderen 
wordt aangevochten, omdat zij, naar men zegt, 
geen "werkbare" oplossing kan brengen. De 
tegenstellingen tussen PvdA en WO zijn 
daarvoor te groot, ja onoverbrugbaar. 
Intussen wordt van vele zijden de vraag gesteld, 
of het blijven staan bij - inderdaad in de 
praktijk bij voortduring opdoemende -
tegenstellingen wel de vruchtbaarste houding 
is, of niet, veeleer, moet worden gezocht naar 
wat verenigt dan wat scheidt. Zijn er tussen 
deze twee partijen geen punten van overeen
stemming? Een vraag die in tijden van polarisatie 
en overtrokken tegenstellingen waard is te 
worden gesteld. Ik wil dit doen door als 
uitgangspunt te noemen een onlangs gevierd 
jubileum, waarvan in de grote pers niet, dan wel 
nauwelijks, melding is gemaakt. 

Driekwart eeuw: Socialisme en 
religie 
Onder deze titel verscheen onlangs als 
Anthos-boek de tekst van vier vraaggesprekken 
tussen Dick Houwaart en ds. L. H. Ruitenberg, 
voor de Vara-microfoon gebracht ter gelegen
heid van 75 jaar religieus socialisme in 
Nederland. Ongeveer gelijktijdig hiermee 
verscheen een facsimile-uitgave van het op 
vrijdag 31 oktober 1902 verschenen eerste 
nummer van "De Blijde Wereld", aangekondigd 
als christen-socialistisch weekblad, met als 
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redactieleden drie Friese predikanten, 
S. K. Bakker, S. Winkel en J. A. Bruins. Een 
weekblad, waarvan de abonnementsprijs op 
f 1 ,20 per jaar was bepaald. 

Hoe het begon 
In een inleidend artikel, waaraan hieronder 
enkele passages zijn ontleend, zetten de 
initiatiefnemers uiteen wat hun voor de geest 
stond: 
'Er is een blijde wereld. Veel van het mooie, 
waarvan nu enkelen genieten, kan komen tot de 
meerderheid der menschen. Nooden, lijden, 
druk, waaronder breede kringen heden gebukt 
gaan, kunnen grootendeels worden weg
genomen. Het besef van de mogelijkheid van 
een gelukkiger samenleven wordt eiken dag 
sterker. Er is een uitzien naar een blijde wereld. 
Het openbaart zich op verschillende wijzen. 
Er zijn- zij worden vooral gevonden onder hen, 
die de maatschappelijke ongerechtigheden aan 
eigen lichaam bemerken - die gevoelen dat 
het anders moet, maar neergedrukt worden 
door de gedachte, dat het wel zoo blijven zal; 
de ontmoedigden, de slappen. Er zijn - ge 
vindt hen meer in de kringen die door de tegen
woordige wijze van samenleven worden 
bevoordeeld - tot het inzicht zijn gekomen 
van de onrechtvaardigheid van deze wereld, 
maar blijven bij beklag en gevoelens van 
medelijden; de menschen van stemming, niet 
van daad. Gelukkig zijn er- en zij worden 
gevonden onder alle maatschappelijke en 
godsdienstige kringen - die met geestdrift 
arbeiden aan de verwezenlijking van een betere 
samenleving. 
Onder deze laatsten willen wij ons scharen. 
Ook wij willen arbeiden aan de komst van een 
blijde wereld. 
Om den weg te effenen stellen wij ons in dienst 
van de twee groote machten van dezen tijd, 
Christendom en Socialisme.' 
'En met de mogelijkheid er toe bij te dragen 
dat de twee groote machten van onzen tijd, 
christendom en socialisme, niet meer vijandig 
tegenover elkander staan, doch samen als 
broeders opmarcheeren naar den nieuwen tijd, 
is tevens de wenschelijkheid van deze uitgave 
aangetoond". 

Dertig jaar later richtte de redacteur van het 
inmiddels in "Tijd en Taak" verdoopte blad, 
onder welke naam het- zij het dan thans om 



de ve·ertlen dagen - nog steeds wordt uitge
geven zich tot de lezers in een artikel "De roep 
om grootheid", waarvan het slot als volgt luidde: 
'Dit wijd en ruim verstane socialisme blijft de 
grote idee der twintigste eeuw - die genezen 
moge van haar armelike roep om de grote man! 
Wij voor ons erkennen volmondig dat grootheid 
der idee en grootheid van haar dienaren 
onverbrekelik samenhoren. En daarom -
ziedaar het tweede ding dat vaststaat - wij 
zullen het niet minder kunnen doen dan met 
onvoorwaardelike toewijding, met onzelfzuchtige 
trouw. Een idee wordt levend in mensen; de 
grootheid der socialistiese idee is er alleen dan, 
wanneer zij mensen tot grootheid, tot 
onwankelbare trouw weet te bezielen. 
Na een periode als die der 19e eeuw, waarin 
kapitalistiese winzucht, berekening, machtswil 
en mechanisatie zoveel geesteswaarde heeft 
geschonden, moet er komen een révolte, een 
opstand der ziel - moet de wereld vernieuwd 
worden vanuit de diepe eeuwige krachten. 
Als er vóórtgang zal zijn en stijging der kultuur, 
dan kan het alleen, wanneer de eeuwigheids
waarden - in leven en mens - opnieuw in 
sidderende eerbied worden erkend ... 
In deze richting verstaan wij onze Taak.' 

Ontplooiing van het religieus 
socia'lisme 

In deze woorden herkennen wij het religieuze 
élan, dat hoewel het door een numeriek gering 
gedeelte werd gedragen, toch van grote 
betekenis Is geweest voor het Nederlandse 
socialisme. En In de inleiding, welke voorafgaat 
aan de tekst der bovenbedoelde Vara
gesprekken, lezen wij, dat tot aan de tweede 
wereldoorlog het religieus socialisme, blijkens 
de historie, een bijrol speelde. Plezierig voor 
zover het iets opleverde aan uitbreiding van 
macht, maar nauwelijks Invloedrijk. Eerst bij de 
oprichting van de Partij van de Arbeid, onder 
invloed van de gebeurtenissen van de tweede 
wereldoorlog, kreeg de doorbraakgedachte 
aanhang. Hieraan Is In het beginselprogramma 
der nieuwe partij uitdrukking gegeven. Daarin 
lezen wij - en wij herkennen daarin de hand 
van Banning: ,.De partij staat open voor 
personen van zeer verschillende levens
overtuiging. Zij erkent het Innig verband tussen 
levensovertuiging en politiek inzicht en 
waardeert het In haar leden als zij dit verband 
ook in hun arbeid voor de partij duidelijk doen 
blijken. Zij verwerpt echter principieel en voor 
de tegenwoordige verhoudingen In Nederland 
ook praktisch de organisatie van het politieke 
partijleven op de grondslag van een 
godsdienstige belijdenis.'' 
De vorming van religieuze werkgemeenschap-
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pen, een rooms-katholieke en een protestantse, 
was hiervan een der gevolgen. Het had ruim 
een halve eeuw geduurd, alvorens de religieus 
socialist een organisatorische plaats kreeg in 
de socialistische beweging. 
Bij de herziening van het beginselprogramma In 
1959, waarbij Banning ook nog betrokken was, 
kreeg de betrokken clausule een andere 
formulering: ,.Zij (de partij) erkent het innig 
verband tussen levensovertuiging en politiek 
inzicht en waardeert het in haar leden als zij dit 
verband in hun politieke arbeid duidelijk doen 
blijken. Daarom waardeert zij binnen haar 
organisatie de levensovertuiging ter verdieping 
en verrijking van het geheel der socialistische 
gedachte en beweging." 

Neergang en vervlakking 

de veertien dagen - nog steeds wordt 
Niets is bestendig. Toen in 1976/1977 een nieuw 
beginselprogramma moest worden opgesteld, 
lagen de zestiger jaren met hun diepgaande 
maatschappelijke en staatkundige veranderingen 
achter ons. De rooms-katholieke en 
protestantse werkgemeenschappen in de PvdA 
verkwijnden en werden opgeheven. Bestond 
voor wat zij ten diepste beoogden dan geen 
belangstelling meer in de partij? Het is moeilijk 
te zeggen, maar een feit is, dat In het nieuw 
ontworpen beginselprogramma iedere religieuze 
socialistische duiding was verdwenen. De 
samenstellers hadden er geen belangstelling 
voor en de strijders voor het religieus socialisme 
hadden de steven gewend. In Tijd en Taak van 
4 november jl. merkt ds. Ruitenberg enigszins 
schamper op al eens eerder te hebben 
betoogd, dat de plaats van het godsdienstig 
leven - minstens een Interessant cultuur
historisch verschijnsel, dat politiek de laatste 
400 jaar in de Lage Landen nog wel eens een 
rol heeft gespeeld - eenvoudig vergeten was. 
Het werd blijkbaar als een taboe gevoeld, aldus 
zijn conclusie en hij vervolgt: .. Er zijn inderdaad 
kringen waar je makkelijker gehoor krijgt voor 
het geslachtsleven dan voor het geloofsleven". 
Om tenslotte te vermelden, dat de afdeling 
Wageningen erin slaagde - ondanks afwijzend 
advies van het partijbestuur! - een amendement 
te doen aannemen van de volgende inhoud: 
,.Het demokratisch-socialisme staat daarom 
open voor mensen van uiteenlopende levens
beschouwingen en vraagt hun mee te helpen 
de maatschappelijke kaders te ontwikkelen 
waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
zichtbaar wordt." Dit amendement moet gezien 
worden als ,.een verre echo uit de paragraaf 
over de verhouding tussen geloof subsidiair 
levensbeschouwing uit het beginselprogram 
1959", aldus nog steeds Ruitenberg. 



Geestelijke grondslagen van 
het liberalisme 
Wat heeft dit jubileum ons, liberalen, te 
zeggen? Mij persoonlijk bijzonder veel, maar 
dat heeft zijn oorzaak o.a. in het feit, dat ik een 
jaar na het ontstaan van De Blijde Wereld het 
levenslicht aanschouwde in het Friese land, 
waar mijn vader, vriend, collega zij het dan niet 
helemaal politiek medestander van de 
socialistische predikanten van het eerste uur, 
toen leefde en werkte. Enkele initiatiefnemers, 
mensen, die hun woorden in hun daden 
beleden, herinner ik mij nog goed en ik breng 
graag een eresaluut voor wat zij en anderen in 
andere tijden tot stand hebben gebracht. 
Dankbaar gedenk ik, zelf staande in het liberale 
kamp, wat vele liberalen in ons land op 
godsdienstig gebied hebben betekend en ik 
noem figuren als Opzoomer, Van der Vlugt, 
Eerdmans, Boersema en Lindeboom, de laatste 
eens lid van het hoofdbestuur der WD en 
schrijver van het standaardwerk "Geschiedenis 
van het Vrijzinnig Protestantisme". Maar- als 
ik het tenminste bij het rechte eind heb - ook 
in de kringen van het liberalisme - althans 
binnen de WD- is op het gebied van de 
geestelijke waarden een zekere verdorring te 
bespeuren. Zeker, de WD stelt in artikel 3 van 
haar beginselprogramma de geest van 
christendom en humanisme als grondslag 
centraal, erkennende, dat de zedelijke 
beginselen daarvan aan de westerse samen
leving en aan de Nederlandse in het bijzonder 
ten grondslag liggen. Maar hoe beleven wij 
deze uitgangspunten? leder individueel, zoals 
het de individualistisch gezinde WD-er 
betaamt? Wordt aan de beleving en aan het In 
praktijk brengen ervan wel eens een kader
cursus gewijd? Welke inleiders zouden hiervoor 
worden gekozen? Of vinden wij dit alles zo 
gewoon, zo vanzelfsprekend, dat we het niet 
nodig achten - ofwel de bezieling missen -
ons erin te verdiepen en ons onderling dan wel 
in contact met anderen erover te uiten? 
In een zijner vraaggesprekken met ds Ruitenberg 
citeert Houwaart Banning, die zich verontrust 
betoonde over sommige zaken .,met name over 
de ontwikkeling in de Partij van de Arbeid, 
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waar hij het herkennen van en het appelleren 
aan zedelijke krachten verschralen zag". En hij 
vervolgt: "Wat we nu gezien hebben in de 
ontwikkeling van de Partij van de Arbeid sinds, 
laten we zeggen, de zestiger jaren, uitdrukking 
krijgend in het beginselprogramma 1977, is, dat 
er inderdaad allerlei krachten wegvloeien 
die men niet meer van betekenis acht. Of die 
men niet opportuun acht op dit moment. 
Daarvoor hebben de religieus socialisten 
natuurlijk geen veertig, vijftig jaar in de Partij 
van de Arbeid gewerkt". 

Conclusie 
Het is verheugend, dat de WD pogingen in het 
werk stelt om uit haar isolement op zo menig 
terrein bevrijd te raken, b.v. door het recht
streeks zoeken van contact met werknemers
organisaties evenzeer als met organisaties van 
werkgevers. Het zoeken van contact met 
anderen omtrent vraagstukken, die de mens in 
zijn diepste binnenste bewegen, met hun 
consequenties In het maatschappelijk leven, is 
evenzeer nodig. Daartoe moet bezinning op de 
diepste waarden van het liberalisme een eerste 
stap vormen. Misschien Is iets van dit alles 
verborgen in het artikel "Kiezers gepakt", 
opgenomen In "Het Parool" van 5 november, 
waarin wordt gezinspeeld op de mogelijkheid 
van toenadering tussen de PvdA en de WD. 
De schrijver eindigt zijn betoog met erop te 
wijzen, dat voor een dergelijke coalitie een 
andere PvdA nodig zou zijn dan Nederland nu 
heeft, "namelijk een wat minder emotionele, 
wat minder hoogmoedige en wat redelijker 
partij en een totaal andere WD dan we nu 
hebben - namelijk een werkelijk liberale WD 
en niet een conservatieve vereniging die zich 
liberaal noemt". 
Liberaal réveil, In deze zin opgevat, acht ik het 
eerst nodige. Moge bij de aangekondigde 
herziening van het beginselprogramma de 
paragraaf over de geestelijke grondslagen der 
partij centraai worden gesteld, ernstig worden 
genomen en brede aandacht krijgen. Tot 
verdieping van onszelf en tot verbetering van 
ons contact met anderen, die zich met soort
gelijke problemen geconfronteerd zien. 



Het "lnverdieneffect'' van 
arbeidstijdverkorting 

drs. A. L. C. S. Lantain 

Het onlangs verschenen rapport van de 
Teldersstichting over "de plaats van de arbeid 
in de maatschappij van morgen" heeft, in 
tegenstelling tot het tijdens de verkiezingen 
uitgebrachte rapport over "de economische 
orde in Nederland", mijns inziens terecht alom 
waardering geoogst. De studie over arbeid is 
overzichtelijk, helder geformuleerd en over
wegend goed onderbouwd. Voor wie een 
beknopt overzicht wil lezen, verwijs ik naar het 
28 oktobernummer van "Vrijheid en 
Democratie". 

Als meest originele gedachte in het rapport geldt 
het voorstel om middels een zorgvuldig 
gedoseerde vermindering van het aantal 
arbeidsuren, met name in de vorm van een 
algemene verkorting van de werkweek, de 
structurele werkloosheid te bestrijden. Mede op 
grond hiervan is in de pers wel geconstateerd 
dat het rapport van de Teldersstichting hand
reikingen biedt ter doorbreking van de 
polarisatiekloof in politiek Nederland. 

Uitgangspunt voor de samenstellers van het 
rapport is o.a. geweest, dat door het streven 
naar"volledige" werkgelegenheid h8t draagvlak 
van de collectieve sector het best wordt veilig 
gesteld. Een werkloosheidspercentage van 3% 
van de beroepsbevolking wordt door hen 
acceptabel geacht. Dit kan bereikt worden met 
een algehele werktijdverkorting van 2 uur per 
week, ofwel 5 % van de arbeidstijd, tasamen 
met maatregelen ter verbetering van het 
ondernemingsklimaat In Nederland en ter 
voorkoming van het over hun eigen doel 
heenschieten van de zgn . .,economies of scale", 
aldus het rapport. Voor invoering van genoemde 
werktijdverkorting worden een aantal voor
waarden gesteld. 

a) de werknemers zullen genoegen moeten 
nemen met 2% % minder jaarlijkse loon
stijging gedurende 2 jaar; 

b) de werkgevers zullen ook werkelijk moeten 
overgaan tot het aantrekken van extra 
arbeidskrachten, ter compensatie van het 
ontstane verlies aan arbeidsuren; 

c) de overheid zal loonsubsidies moeten 
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toekennen voor elk nieuw personeelslid 
tot een maximum van 5 % boven de o.or
spronkelijke sterkte, gedurende het eerste 
jaar voor 1 00 % en het tweede jaar voor 
50 %. Financiering van deze loonkosten
subsidies kan volgens de samenstellers van 
het rapport deels geschieden uit bes.paringen 
op inkomensvervangende uitkeringen en 
deels uit de mééropbrengsten aan 
belastingheffing en sociale premieheffing 
van de nieuw aangestelde werknemers. Een 
verdere afbouw van de loonsubsidies zou 
mogelijk worden dankzij het inkopen van de 
extra loonkosten door de loonontwikkeling. 

De samenstellers hebben zich bij het boven
staande o.a. laten leiden door het rapport 
.,Bevolking en Welzijn in Nederland" (staats
uitgeverij 1977). In dit rapport is een 
.,verrassingsvrije" prognose opgenomen van 
de werkgelegenheidsantwikkeling in Nederland 
tot het jaar 2015. Hierbij is rekening gehouden 
met een arbeidstijdverkorting van 30% op 
basis van het in 1970 gewerkte aantal uren. 
M.a.w. een werktijdverkorting van circa 21f2 uur 
per dag. Interessante bijkomstigheid hierbij is 
dat een werktijd van circa 51j2 uur per dag, 
hetgeen bereikt wordt bij invoering van de 
bovengenoemde arbeidstijdverkorting, de 
toepassing van een 2-ploegenstelsel mogelijk 
zou maken. Het voordeel hiervan is dat dit een 
aanzienlijke stijging van het nationaal inkomen 
ten gevolge kan hebben c.q. het economisch 
draagvlak kan vergroten. 

Dat de Teldersstichting in zijn rapport uitgaat 
van 2 uur werktijdverkorting per week is 
enerzijds het gevolg van de vermeende 
benodigde arbeidsreserve van 3 % van de 
beroepsbevolking en anderzijds het gevolg van 
de blijkbare veronderstelling dat het aantal 
werklozen in Nederland niet meer noemens
waardig zal toenemen (c.q. zal hoeven toe te 
nemen). Dat de rapportsamenstellers uitgaan 
van een te accepteren werkloosheidspercentage 
van 3% van de beroepsbevolking, wat neer
komt op circa 140.000 werklozen, is voor mij 
onverklaarbaar tenzij men een verdere terug
dringing uit kostenoogpunt niet haalbaar acht. 
In ieder geval is zo'n grote arbeidsreserve 
economisch niet nodig ter voorkoming van 
aanpassingsmoeilijkheden van de arbeidsmarkt, 
afgezien van het feit dat het nut van een 
arbeidsreserve sterk varieert met de mate van 



arbeidsmobiliteit die enerzijds vereist wordt en 
die anderzijds zo'n reserve kenmerkt, terwijl een 
werkloosheidspercentage van 3 % bovendien 
sociaal niet aanvaardbaar is. 

Mijns inziens wordt in het rapport dan ook niet 
ondertekend dat de structurele werkloosheids
component verreweg de belangrijkste (grootste) 
is. Op basis van de in het rapport gehanteerde 
berekeningswijze, zou terugdringing van de 
huidige werkloosheid tot 1 % van de beroeps
bevolking, te weten tot circa 50.000 werklozen, 
neerkomen op invoering van 10% werktijd
verkorting c.q. van ruim driekwart uur per dag. 
Daarenboven moet rekening gehouden worden 
met het verloren gaan van arbeidsplaatsen als 
gevolg van de voortschrijdende technologische 
en economische ontwikkeling. In het rapport 
"Bevolking en Weizijn in Nederland" wordt een 
arbeidstijdverkorting van circa 1425 (x 1 000) 
manjaren ingezet, hetgeen bij een beroeps
bevolking van 5430 (x 1 000) manjaren in het jaar 
2000 neerkomt op een geregistreerde arbeids
reserve van 570.000 werklozen bij ongewijzigd 
beleid c.q. wanneer niet wordt overgegaan tot 
invoering van de genoemde arbeidstijd
verkorting. Dit betekent dat ruim 10% van de 
beroepsbevolking werkloos zou zijn, met andere 
woorden een verdubbeling van het huidige 
percentage. Hoewei dit zeker niet onwaar
schijnlijk moet worden geacht, blijft het uiterst 
moeilijk om te voorspeilen hoeveel arbeids
plaatsen verloren zullen gaan als gevolg van 
structurele ontwikkelingen. Mijns inziens is 
echter wél aangetoond dat het niet juist is aan 
dergelijke ontwikkelingen voorbij te gaan. 
Ook niet wanneer de conclusies van de werk
groep van de Teldersstichting inzake een 
analyse van de huidige economische en 
werkgelegenheidsproblematiek in acht 
genomen worden, namelijk dat: 

- verbetering en versterking van het Westers 
economisch stelsel en handhaving van de 
concurrentiekracht door de collectieve 
sector niet sterker te laten stijgen dan de 
groei van het nationaal inkomen, tasamen 
met het in de hand houden van de loon
ontwikkeling van essentieel belang zijn voor 
het uitgangspunt van volledige werk
gelegenheid; 

- verslechtering van de winstmogelijkheden 
voor het bedrijfsleven zeker zal leiden tot 
nog meer werkloosheid; 

- de financiële prikkel tot het verrichten van 
arbeid zal moeten worden vergroot door 
meer verschil aan te brengen tussen een 
uitkering op basis van de sociale wetgeving 
en een inkomen uit arbeid; 

- het onderwijs en herplaatsingsbeleid beter 
op de arbeidsmarkt zullen moeten inspelen; 

- en tenslotte dat het instandhouden van 
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werkgelegenheid zonder meer weinig zinvol 
is en in bepaalde gevallen zelfs schadelijk. 

Het feit dat men zich realiseert dat er evenwicht 
moet zijn tussen overheids- en particulier 
intlatlef op economisch en sociaal gebied en 
dat de ondernemingsgewijze produktie en de 
sociale markteconomie noodzakelijke bestand
delen zijn van een democratisch stelsel, evenals 
het besef dat de concurrentiële ondernemings
gewijze produktie de meest gespreide 
pluriforme organisatie binnen een democratie 
is en bedreigd wordt door centralistische 
tendenzen doet niets af aan de ontwikkeling 
die het aa~tal arbeidsplaatsen structureel doet 
afnemen. Een ontwikkeling die volledig 
geïncorporeerd is in ons economisch systeem 
en waarop met name de technologische 
ontwikkeling, die éénzijdig gericht is op 
produktiviteitsverhoging, van invloed is. 

Afgezien van de waarschijnlijkheid van 
werkloosheidsvoorspellingen moet bekeken 
worden in hoeverre invoering van arbeidstijd
verkorting haalbaar is. 
Mijn stelling in deze is, dat juist door invoering 
van een vergaande arbeidstijdverkorting het 
draagvlak van onze economie thans aanzienlijk 
vergroot kan worden, hetgeen in tegenstelling 
is met de gangbare redenering dat we eerst het 
draagvlak van onze economie moeten vergroten 
alvorens overgegaan kan worden tot invoering 
van arbeidstijdverkorting. 
Gezien de voorwaarden die in het rapport van 
de Teidersstichting genoemd worden alvorens 
overgegaan kan worden tot 2 uur werktijd
verkorting per week, reken ik de samenstellers 
van het rapport tot de gangbare stroming. 
Een stroming die overigens wél door heeft dat 
de kosten verbonden aan het bereiken van 
volledige werkgelegenheid, in de klassieke 
zin van het woord, hoger zijn dan de baten. 
Een stroming die echter niet voldoende 
onderkent dat de afzetproblemen die ten 
grondslag liggen aan de huidige economische 
crisis verband houden met verschijnselen van 
koopkrachtstagnatie. Door arbeidstijdverkorting 
ontstaat echter meer consumptietijd; een 
hernieuwde consumptiemotivatie; en een ruimer 
besteedbaar inkomen. Dit zijn de peilers 
waarop mijn stelling berust. 

Meer consumptietijd is een voor de hand 
liggend gegeven. Ook mag men verwachten 
dat zich met de ontwikkeling van de vrije tijd 
nieuwe afzetmogelijkheden zullen aandienen. 
Niet alleen in de direct consumptieve sfeer, 
maar ook voor de produktiebedrijven van 
kapitaalgoederen. Immers, door invoering van 
arbeidstijdverkorting krijgt de kapitaals
intensiveringstendens een extra stimulans. 
Wetende dat de druk van de Derde Wereld op 



onze loonintensieve produktie steeds groter 
wordt, terwijl de concurrentie op het gebied 
van de kwalitatief hoogwaardige produktie met 
geavanceerde technieken voor Nederland 
uiterst zwaar is, zijn nieuwe binnenlandse 
afzetmogelijkheden gelegen in de vrijetijds
sector zeer welkom. Op die manier kunnen wij 
misschien het hoofd bieden aan het onlangs 
door prof. Van der Zwan gesignaleerde gevaar 
van dé-industralisatie, zonder gebruikmaking 
van een nationaal industrieplan. Naast het 
stimuleren van de binnenlandse vraag, zonder 
daarmee de import aan te wakkeren, kan 
invoering van arbeidstijdverkorting op langere 
termijn een structurele verbetering van de 
wereldhandel bewerkstelligen. Voor een 
exportland als Nederland is een gezonde 
wereldhandel vooralsnog van levensbelang. 
Veertig tot vijfenveertig procent van onze 
beroepsbevolking is in de exportindustrie 
werkzaam, waar momenteel 55 % van ons 
nationaal inkomen wordt verdiend. 

Welnu, wanneer de hoeveelheid geïnvesteerd 
kapitaal per produktie-eenheid een bepaald 
niveau overschrijdt, wordt de inzet van arbeid 
in ploegendiensten uit rentabiliteitsoogpunt In 
het algemeen gewenst. Dit is uit onderzoekingen 
en ook al in de praktijk gebleken. Door invoering 
van arbeidstijdverkorting zal bedoelde niveau
overschrijding eerder plaatshebben dan onder 
handhaving van de 40-urige werkweek. M.a.w. 
we geraken sneller in de situatie dat we 
intensiever gebruik zullen moeten maken van 
ons produktie-apparaat, willen we het ook 
optimaal blijven benutten, hetgeen uitbreiding 
van het aantal bedrijfsuren met zich meebrengt. 
Dit veronderstelt onder handhaving van het 
vrijetijdsconcept, c.q. de ingevoerde arbeidstijd
verkorting, de inzet van meer mensen danwel 
het afstoten van kapitaalgoederen. 

Het inzetten van meer mensen betekent het 
aantrekken van meer gastarbeiders. Daar zijn 
de ontwikkelingslanden echter geenszins mee 
gediend en wordt de mondiale optimale allocatie 
van produktiegoederen evenmin door 
bevorderd. Het afstoten van kapitaalgoederen 
naar ontwikkelingslanden is niet alleen gunstig 
voor de ontwikkeling van die landen, maar 
komt op den duur ook ons ten goede terwijl het 
economisch verantwoord is. Wederom is uit 
onderzoekingen gebleken dat uitbreiding van 
het werken in ploegen, hetgeen in zeer 
verschillende produktiesectoren mogelijk is, bij 
een bepaalde inzet van kapitaalgoederen een 
aanzienlijke stijging van het nationaal 
inkomen te zien zou geven. Niet alleen de inzet 
van meer mensen wordt dan rendabel, maar ook 
in plaats daarvan het afstoten van 
sommige kapitaalsgoederen. 
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Op die manier blijft de verworven vrije tijd 
behouden en zal door het ontwikkelingsniveau 
dat de achtergebleven landen dan kunnen 
bereiken, een mondiale koopkrachtverbetering 
optreden. 

Het derde gevolg van arbeidstijdverkorting, 
namelijk een ruimer besteedbaar inkomen 
komt op korte termijn tot stand middels 
wijzigingen in ons consumptiepatroon; meer 
dubbelinkomens; en verlaging van de 
collectieve lastendruk. 

- ons consumptiepatroon zal zich in ieder 
geval in die zin wijzigen, dat wij minder van 
ons besteedbaar inkomen zullen aanwenden 
voor de vergoeding van arbeidsdiensten 
door derden. Door zelf meer ter hand te 
nemen wordt ruimte gecreëerd voor het doen 
van uitgaven betrekking hebbend op 
tastbare zaken; 

- de vrouw zal meer gelegenheid krijgen 
parttime te gaan werken, waardoor dubbel
inkomens ontstaan. Zowel de arbeidsmarkt 
als het gezin bieden hier als gevolg van 
de invoering van arbeidstijdverkorting de 
mogelijkheid toe; 

- ook zal het besteedbaar inkomen toenemen 
door verlaging van de collectieve lastendruk 
die gerealiseerd kan worden, voornamelijk 
door het feit dat de lasten van arbeidstijd
verkorting in de vorm van hogere loon
kosten geringer zijn dan de kosten 
verbonden aan het streven naar een 40-urige 
werkweek voor iedereen. 

Alvorens het bedrijfsleven zelf in staat zal zijn 
de hogere loonkosten te dragen, zal de 
overheid tijdelijk met loonkostensubsidies over 
de brug moeten komen. Deze subsidies kan zij 
dekken uit het beschikbaar komen van de 
volgende gelden: 
a) de uitkeringen in het kader van de werkloos

heidswet, welke in 1976 ruim 1 1j2 miljard 
bedroegen en voor 1980 geschat worden op 
bijna 3 miljard; 

b) de gelden die de overheid wil besteden 
voor het creëren van structureel 
ongewenste arbeidsplaatsen, te weten het 
grootste deel van de investeringsrekening 
ter grootte van 21j2 miljard in 198Q- (zgn. 
aanvullend beleid); 

c) de uitgaven verband houdende met 
plaatsingsbevorderende maatregelen, zoals 
de 30 % loonkostensubsidieregeling van 
1 1j2 miljard in 1980; 

d) een gedeelte van de gelden bestemd voor 
werkgelegenheidsprogramma's en steun 
aan individuele bedrijven. In 1976 was er een 
extra stimuleringsprogramma ter grootte 
van 3 miljard; 

e) een groot gedeelte van de uitkeringen in het 
kader van de wet op de arbeidsongeschikt-



held en de wet werkloosheidsvoorziening. 
Eerstgenoemde uitkeringen worden in 1980 
geschat op bijna 81j2 miljard, terwijl het 
sterke vermoeden bestaat dat deze 
verzekering voor 50% functioneert als 
werkloosheidsvoorziening dus voor circa 
4 miljard. Een deel van de Ziektewet
uitkeringen laten we dan nog buiten 
beschouwing, maar deze zullen in 1980 ook 
ruim 8 miljard bedragen. 

f) tenslotte wil ik niet onvermeld laten, de 
rijksuitgaven in het kader van bedrijfa
aanvragen voor tijdelijke werktijdverkorting. 

Op grond van de verwachting dat een algemene 
vervroegde terugtreding uit het arbeidsproces 
van 64-jarigen macro-economisch een kosten
verhoging van bijna 1 miljard met zich zal 
meebrengen, terwijl dit cijfer bij vervroegde 
terugtreding van 60- 65-jarigen in de orde van 
grootte van 5 à 6 miljard zou liggen, aldus het 
rapport van de Teldersstichting, zal een algehele 
werktijdverkorting van 10 %. wat neerkomt op 
bijna 500.000 manjaren, zo'n 18 miljard kosten. 
Dat is 21 % van het totaal der uitkeringen in het 
kader van de sociale verzekeringen in 1980 
en nog geen 100 % van het totaal der bedragen 
onder a) t/m f). Daar komt bij dat als gevolg 
van de tewerkstelling van voormalige werklozen 
en verborgen werklozen (w.o. WAO'ers, 
WWV'ers en ZW'ers) mééropbrengsten aan 
belastingheffing en sociale premieheffing aan 
de staatskas toevloeien. Bovendien mag 
gerekend worden op een opleving van onze 
economie, met gunstige gevolgen voor het 
collectieve draagvlak. Immers, er zullen minder 
in de economische zin van het woord 
onrendabele overheidsuitgaven gedaan worden 
en de bedrijfsrendementen zullen zich herstellen. 
Niet alleen vanwege de toename van ploegen
arbeid, maar met name als gevolg van het 
effectueren van de vraagbehoefte die het gevolg 
is van meer vrije tijd. Essentieel voor het 
bovenstaande is dat de optimale verhouding 
tussen méér vrije tijd c.q. grotere afzet
mogelijkheden voor het bedrijfsleven en de 
kosten van arbeidstijdverkorting inclusief de 
inzet van meer kapitaalgoederen wordt 
gevonden. Nogmaals merk ik op dat mijns 
inziens het opheffen van verschijnselen van 
koopkrachtstagnatie ten grondslag ligt aan de 
verbetering van de rendementspositie van het 
bedrijfsleven. Op grond hiervan wijs ik een 

meerjarige nullijn voor het reêel beschikbare 
inkomen van de hand. 
Volgens bovenstaande berekeningen zullen de 
werknemers bij invoering van arbeidstijd
verkorting tot zo'n 10% van de huidige werktijd 
géén geringere loonstijging behoeven op te 
brengen. 

Volgens de verrassingsvrije prognose in het 
rapport ,.Bevolking en Welzijn in Nederland" 
kan zelfs bij een arbeidstijdverkorting van 30 % 
gerekend worden op een toename van het 
nationaal inkomen per beroepsbeoefenaar van 
2,9% per jaar, terwijl meer ploegenarbeid nog 
eens een extra groei zou betekenen van 
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circa 1,5 %. 

Concluderend zou Ik willen vaststellen dat de 
essentie van dit artikel ligt in een opleving van 
de economie vanuit de vraagzijde van de markt, 
middels invoering van arbeidstijdverkorting 
zodanig dat de kosten opwegen tegen de 
besparingen én de baten, waarbij onder deze 
laatste met name de grotere afzetmogelijkheden 
voor het bedrijfsleven wordt verstaan. Dit alles 
afgezien van de vraag hoe groot het structurele 
werkloosheidspercentage is. Mocht dit 
inderdaad maar 2 % van de beroepsbevolking 
zijn, waar men in het rapport van de 
Teldersstichting vanuit gaat, dan zal invoering 
van een arbeidstijdverkorting van méér dan 
2 uur per week bij een opleving van de 
conjunctuur al direct moeten leiden tot het 
afstoten van kapitaalgoederen. 
Vooralsnog twijfel ik echter aan het uitgangs
punt van de rapportsamenstellers wat betreft 
de conjuncturele + frictie werkloosheid e.d. 
van 3 Ój0 van de beroepsbevolking én aan hun 
remedie om de economie te stimuleren. Daar 
komt nog bij dat het zeer de vraag is of een 
arbeidsreserve van 140.000 werklozen wel over 
voldoende arbeidsmobiliteit beschikt om bij een 
conjunctuuropleving aansluiting te vinden op 
de arbeidsmarkt. Een probleem dat bij een 
vergaande invoering van arbeidstijdverkorting 
grotendeels vermeden wordt. Mijns inziens Is 
arbeidstijdverkorting dan ook een liberaal 
antwoord op het socialistische streven de vraag 
te socialiseren en een nationaal industrieplan 
te hanteren, om uit de economische 
afzetcrisis te geraken. 



Niet allemaal tegelijk •••••• 

W. J. Geertsema 

De verkiezingen voor Gemeenteraden en 
Provinciale Staten zijn op komende wegen. 

Dat betekent een sterk verhoogde activiteit 
voor al die partijkaders, die daar bij 
betrokken zijn. Campagnes voor fondsen
werving worden gestart, propaganda
commissies buigen zich over de activiteiten, 
die op dat gebied moeten worden ontplooid en 
vele deskundigen worden aan het werk gezet 
om op de plaatselijke, regionale en provinciale 
situaties toegespitste verkiezingsprogramma's 
te ontwerpen. Dit zijn allemaal uiterst 
belangrijke en ten dele zelfs onmisbare 
werkzaamheden, maar we mogen niet vergeten, 
dat het minstens even belangrijk is om de 
mensen te vinden, die bereid zijn hun 
schouders te zetten onder de verwezenlijking 
van die programma's. Al het werk is in feite 
voor niets gedaan, als er t.z.t. geen liberale 
fractie komt, die liberale woorden in liberale 
daden weet om te zetten. 

Voor Eerste en Tweede Kamer is het vinden 
van gekwalificeerde kandidaten meestal geen 
probleem. Soms staan ze elkaar in de vrijwel 
letterlijke zin van het woord te verdringen. 
Maar voor Gemeenteraden en Provinciale 
Staten is de situatie dikwijls minder roos
kleurig. Zelfs de gangbare verbastering van het 
woord van Mattheus ,.Velen voelen zich 
geroepen maar weinigen worden uitverkoren" 
gaat daar niet op. Maar weinigen voelen zich 
namelijk geroepen en daarvan zullen de 
meesten dus wel uitverkoren moeten worden. 

De bedoeling van dit artikeltje is niet méér, 
maar zeker ook niet minder, dan het doen van 
een dringend beroep op alle leden van de 
VVD, die voor zichzelf het gevoel hebben, dat 
zij beschikken over de gaven van hoofd en 
van hart, die nodig zijn om het lidmaatschap 
van een bepaald vertegenwoordigend lichaam 
op een zodanige wijze uit te oefenen, dat de 
betreffende gemeenschap, maar ook zij zelf 
daaraan voldoening kunnen beleven. Laten zij 
hun licht niet onder de korenmaat plaatsen, 
maar laten zij de daarvoor in aanmerking 
komende V.V.D.-instantie melden, dat zij 
desgevraagd beschikbaar zijn. 

Ik realiseer mij, dat ik een paar heel moeilijke 
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zinnen heb opgeschreven, maar ik heb 
geprobeerd daarin dan ook alles vast te leggen, 
waar het mij om gaat en dat mij er toe brengt 
mij via de lezers van Liberaal Réveil tot de 
potentiële liberale vertegenwoordigers in de 
lagere publiekrechtelijke lichamen te wenden. 

Ik had het over de gaven van hoofd en hart. 
Het lijkt een gemeenplaats, maar dat is het 
allerminst. Hij die denkt, dat hij alleen 
met intellectuele gaven een goed Raads-
of Statenlid kan zijn, vergist zich 
deerlijk. Zonder - laat mij voor één keer 
in het vakjargon mogen vervallen -
oen duidelijke motivatie, zonder een heel 
bewust meeleven met hen wier belangen de 
Raden en de Staten moeten behartigen, kan 
men geen werkelijk goed volksvertegen
woordiger zijn. Zonder dat beleeft men ook 
zelf aan de uitoefening van deze functie geen 
vreugde en dat betekent weer, dat men meestal 
na vier jaar bedankt en dat daardoor de 
broodnodige continuïteit in de fractie schade 
lijdt. 

Ik zou graag ook nog een geliefkoosde stelling 
van mij zelf verkondigen, waarvan ik besef, 
dat ze sterk zwart-wit gekleurd is, maar die 
toch de boodschap duidelijk kan maken, die ik 
de lezers probeer mee te geven. 
Die stelling is, dat hij/zij, die de gelegenheid 
heeft verzuimd zich aan te melden voor het 
lidmaatschap van een vertegenwoordigend 
lichaam, het recht mist zich naderhand af te 
zetten tegen de besluiten van dat lichaam. 
Hoe vaak komt het niet voor, dat bijv. het 
bedrijfsleven klaagt, dat de gemeenteraad of 
de provinciale staten te weinig met zijn 
belangen rekening houden. Mijn eerste vraag 
is dan altijd of men geen poging heeft 
ondernomen om iemand uit de kringen van dat 
bedrijfsleven het lidmaatschap van het 
betreffende publiekrechtelijke lichaam deel
achtig te doen worden. Als het antwoord 
ontkennend luidt dan heb ik met dat bedrijfs
leven minder medelijden dan ik wellicht anders 
gehad zou hebben. Natuurlijk kost dat 
lidmaatschap tijd, maar is het dat niet waard? 
De volksvertegenwoordiger krijgt daarvoor op 
grond van de nieuwe regelingen een heel 
redelijke vergoeding. Zou hij desondanks in 
inkomen achteruit gaan, dan heeft de werk
gever alle mogelijkheden om dat te voorkomen. 

Dit schrijvend realiseer ik mij, dat er een 
misverstand dreigt, het misverstand namelijk, 



dat iemand uit het bedrijfsleven, die lid is 
geworden van een vertegenwoordigend 
lichaam, daarin ook zou moeten optreden als 
vertegenwoordiger of belangenbehartiger van 
dat bedrijfsleven. Zo zie ik het zeer bepaald 
niét. Waar het mij om gaat is, dat er in dat 
vertegenwoordigend lichaam iemand zit die het 
reilen en zeilen van het bedrijfsleven dusdanig 
goed kent, dat hij er op kan wijzen waar de 
gevaren liggen, die bijv. een bepaalde bedrijfs
tak bedreigen en hoe men die kan afwenden 
door een bepaalde wijziging van bestemmings
plan of streekplan. Zo zijn er vele voorbeelden 
te noemen, waarbij het nuttig is om een 
deskundige, bijv. op het terrein van het 
bedrijfsleven, in Gemeenteraad of Provinciale 
Staten te hebben. Helaas, ze zijn er een 
schaarse verschijning! 

Dat alles brengt mij op het volgende 
pleidooi tot de werkgevers. Natuurlijk kan het 
voor U lastig zijn, dat iemand die bij U in 
dienst is tevens Staten- of Raadslid is. Besef 
evenwel, dat hij/zij daarmee probeert het 
algemeen belang te dienen en geef hem/haar 
de maximale ruimte, die U verantwoord acht. 

Een soortgelijke oproep tot het gezin laat ik nu 
maar achterwege, al besef ik heel wèl, dat 
onvrede dáár de potentiële candidaat in 
ernstige interne conflicten kan brengen. 

BlUft over de mogeiUke candidaat voor het 
Staten- of Raadslidmaatschap zelf. Tot 
hem/haar zou ik willen zeggen: vertoon niet te 
veel aarzelingen, maar meldt U aan! Denk 
vooral niet, dat van U vanaf de eerste dag van 
Uw lidmaatschap een volledige kennis van het 
Staatsrecht en van alle regionale en 
plaatselijke reglementen wordt vereist. 

24 

Veelal is het bezit van een normaal gezond 
verstand en het dragen van het hart op de 
juiste plaats voldoende voor een succesvolle 
bekleding van een functie als door mU 
bedoeld. Daarnaast zijn, afhankeiUk van het 
karakter van gemeente en provincie, meestal 
wel enkele specialisten gewenst. 

Wil onze democratie, zoals die na de Tweede 
Wereldoorlog is opgezet, kunnen functioneren, 
dan is een massale opkomst bij de verkie
zingen uitermate gewenst, maar tevens een 
bereidheid van velen om medeverantwoorde
IUkheid te dragen voor datgene wat zich 
afspeelt in onze vertegenwoordigende 
lichamen. 

Er is eens gezegd, dat de wereld aan vlijt ten 
onder zou gaan. Voor mij staat vast, dat de 
democratie ten onder kan gaan aan een gebrek 
aan viUt of - duidelijker gezegd - aan een 
gebrek aan inzet van de burgers ten behoeve 
van die democratie. 

Conclusie: Raadpleeg Uw verstand, Uw 
geweten, Uw gezin en Uw baas (in die 
volgorde) en leg hun de vraag voor of het 
verstandig, noodzakelijk, gewenst en mogelUk 
is, dat U zich meldt voor het lidmaatschap 
van Gemeenteraad of Provinciale Staten. 
Als alles gaat zoals het móet gaan, dan is het 
aantal liberale zetels in die lichamen 
groeiende. Het Liberalisme eist, dat die zetels 
bezet worden door kwalitatief goede mannen 
en vrouwen. 
Hoe groter de keuze, hoe beter de kwaliteit 
kan zijn. 

Moge dit artikeltje daartoe een bUdrage 
hebben geleverd. 



De V.V.D. en het benoemingsbeleid 
van burgemeesters 

door Drs. J. C. H. Schönau 

Inleiding 
Enige tijd geleden publiceerde de Wiardi 
Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau 
van de PvdA, een rapport over de socialistische 
burgemeester. ') 

Helaas heeft dit rapport tot nu toe geringe 
aandacht gekregen van de media. Helaas, 
omdat er een aantal interessante gegevens In 
vermeld wordt, waarvan vele op basis van een 
enquête gehouden onder de socialistische 
burgemeesters van ons land. Dit rapport is een 
gerede aanleiding om eens wat dieper in te 
gaan op de positie van de WD in het 
benoemingsbeleid van burgemeesters en tevens 
om enige kanttekeningen te maken bij het 
W.B.S.-rapport. 
Zoals bekend is de VVD voorstandster van de 
benoemde burgemeester, dit in tegenstelling tot 
de PvdA en 0'66, die geporteerd zijn voor een 
gekozen burgemeester. 
Nu lijkt verkiezing - rechtstreeks of door de 
gemeenteraad - op het oog democratischer, 
maar dat is slechts schijn, want uiteindelijk is de 
Minister van Binnenlandse Zaken voor zijn 
benoemingsbeleid verantwoording verschuldigd 
aan democratisch gekozen colleges, nl. de 
Tweede en de Eerste Kamer. Bezwaren tegen 
de gekozen burgemeester zijn reeds in 1968 
opgesomd in het WO-rapport ,.Kiezer en 
gekozene" van een commissie onder voor
zitterschap van Mr. W. J. Geertsema. 2) 

Zo werd o.a. de vrees uitgesproken dat bij de 
verkiezing van de burgemeester dit in de 
toekomst vrijwel onherroepelijk zal leiden tot 
inperking van de bevoegdheden van de 
gemeente en dat de macht van het gemeentelijk 
apparaat ten zeerste zal worden versterkt, 
hetgeen een vermindering van de invloed van 
de burgerij ten gevolge zou hebben. Bovendien 
is het gevaar levensgroot aanwezig dat een 
verkiezingsstrijd voor een burgemeesterspost 
de burgemeester zal vervreemden van dat deel 
van de gemeenteraad of de burgers van de 
betrokken gemeente, dat liever een ander als 
burgemeester had gezien. Populair gezegd: In 
bepaalde gemeenten loopt men de kans dat 
degene die de meeste pilsjes weggeeft, 
burgemeester wordt. 
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Toch is ook de WD van oordeel dat inspraak 
van de kant van de gemeenteraad wenselijk is 
en zij stemt dan ook volledig in met de 
gewijzigde instructie van de Commissaris der 
Koningin, tot stand gebracht onder de 
voormalige Minister van Binnenlandse Zaken, 
onze partijgenoot Mr. W. J. Geertsema. Deze 
gewijzigde instructie houdt in dat de 
Commissaris van de Koningin, alvorens een 
aanbeveling te doen aan de Minister, de 
gemeenteraad in de gelegenheid stelt zijn 
wensen en verlangens kenbaar te maken over 
de eisen waaraan de te benoemen burgerneseter 
zou moeten voldoen. Dit alles dan wel zonder 
het noemen van namen van geschikte 
kandidaten. 
Op grond van ons uitgangspunt- de hand
having van de benoemde burgemeester
acht de fractie het principieel onjuist, wanneer 
er van de zijde van de betrokken gemeente
raadsfractie aan de keuze van de personen 
wordt medegewerkt. Dit sluit niet uit dat een 
goed contact tussen Tweede Kamerfractie en 
gemeenteraadsfractie noodzakelijk is. Dit is 
vooral van belang bij het opstellen van de zgn. 
profielschets. Overigens zijn hier ook gevaren 
aan verbonden. Zo dient de minister zich niets 
aan te trekken, wanneer zo'n profielschets 
bijvoorbeeld een duidelijk discriminatoir 
karakter draagt; de Beilense gemeenteraad 
wenste een man en geen vrouw als 
burgemeester. 

De vertrouwenscommissie 
Er zijn echter gemeenteraden, vooral in de 
grotere gemeenten, waar men verder wil gaan 
dan alleen het opstellen van een profielschets. 
Men wil zich uitspreken over de betrokken 
kandidaten via een zgn ... vertrouwens
commissie". Deze commissie bestaat dan uit de 
fractievoorzitters van de gemeenteraad in 
kwestie. De laatste tijd experimenteert de 
Commissaris van de Koningin van de provincie 
Noord-Holland, drs R. J. de Wit hiermee. In zijn 
artikel in De Nederlandse Gemeente van 
30 september jl. zegt de heer De Wit: 
.,Ik ben niet voornemens voorlopig in 
gemeenten onder de 50.000 inwoners een 
dergelijk experiment te starten". 3) Een 
opmerkelijke inspraak, aangezien in de 
gemeente Edam-Volendam (21.828) door hem 
dezelfde procedure zou zijn gevolgd, blijkens 
betrouwbare inlichtingen. De namen van de 



kandidaten worden daarbij niet aan de 
commissie verstrekt, omdat niet van de 
kandidaten bij voorbaat een instemming met 
de te volgen procedure mag worden verwacht. 
Dit dilemma, zo zegt hij, heeft hij opgelost door 
de beslissing om al of niet in contact te treden 
bij de kandidaten zelf te leggen. Het valt op 
hoezeer iedere C.d.K. zijn eigen gang kan gaan, 
zonder klaarblijkelijk duidelijke richtlijnen van 
de zijde van de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Men mag dan ook verwachten dat bij 
het ontbreken van centrale aanwijzingen meer 
Commissarissen der Koningin, dan de heer 
De Wit aan het experimenteren slaan. Gevolg 
hiervan kan zijn een verwarde situatie hoogst 
onduidelijk voor gemeenteraden en voor 
sollicitanten. Vooral de laatsten moeten zich 
veel meer dan voorheen in die situatie instellen 
op persoonlijke hobbies van deze groep hoge 
ambtenaren. De VVD is in principe tegen een 
dergelijke procedure, omdat veelal toch de 
namen (kunnen) uitlekken, met alle gevolgen 
van dien voor betrokkenen. Mr. H. E. Koning 
heeft in het blad van Staten- en Raadsleden 
van de VVD ,.Provincie en Gemeente'' een 
duidelijk voorbeeld gegeven: .. (Stel) een 
kamerlid is gegadigde voor een bepaalde 
burgemeesterspost. Hij geeft daarmee blijk de 
politieke lier aan de politieke wilgen te willen 
hangen. Is de partij bereid hem dan toch nog op 
de kandidatenlijst te plaatsen, ook als blijkt, 
dat deze sollicitatie niet slaagt?" 4) De vraag 
kan rijzen of dit argument mag opgaan in een 
tijd van grotere openheid. Het feit blijft, dat vele 
politieke functionarissen persoonlijk bezorgd 
kunnen zijn voor een openbare sollicitatie
procedure, een omstandigheid waarmee men 
rekening heeft te houden. Samengevat: De VVD 
is voor inspraak, maar voor een inspraak zoals 
deze thans is geregeld. Het recht van 
aanbeveling en voordracht blijft dus in onze 
visie voorbehouden aan de Commissaris der 
Koningin en de Minister van Binnenlandse 
Zaken. 

De interne procedure 
In iedere Tweede Kamerfractie houden zich één 
of meer leden bezig met de benoeming van 
burgemeesters. In de fractie van de VVD zijn 
dat de heren Wiegel en Koning. Gewoonlijk 
loopt de interne procedure als volgt. 
Een VVD-kandidaat meldt zich schriftelijk dan 
wel mondeling aan bij de fractie. Daarna 
ontvangt hij of zij een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek, waarbij over en weer 
inlichtingen en informaties worden verstrekt. 
Zo licht de kandidaat het Kamerlid in over zijn 
achtergronden, de reden van zijn ambitie voor 
het burgemeestersambt en geeft eventueel aan 
naar welke gemeente(n) of provincie(s) zijn of 
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haar voorkeur uitgaat. Het Kamerlid licht hem 
of haar in over de ambtelijke procedure en 
geeft zonodig adviezen. Hierna gaat de nieuwe 
kandidaat vrijwel altijd op het lang niet 
eenvoudige sollicitatiepad. 
De activiteiten van de fractie beperken zich 
vervolgens tot het ,.claimen" van opengevallen 
burgemeestersplaatsen, indien gemeend wordt 
dat een bepaalde gemeente in aanmerking komt 
voor een liberaal. Zij vraagt hierbij veelal 
advies aan de liberale Gedeputeerden in de 
desbetreffende Provincie. Een aantal van hen 
is zeer geïnteresseerd in de burgemeesters
benoemingen in hun Provincie. Van hun 
bekendheid met de omstandigheden in de 
gemeenten in hun Provincie, ook in politiek 
opzicht, wordt een dankbaar gebruik gemaakt. 
In eventuele gesprekken met de Minister of de 
Commissarissen der Koningin gaat de fractie 
niet zover dat zij deze hoogwaardigheids
bekleders één bepaalde kandidaat opdringt. 
Mochten er naar de mening van de fractie te 
weinig geschikte kandidaten gesolliciteerd 
hebben naar een gemeente, dan worden alsnog 
voor die gemeente geschikte kandidaten 
gevraagd te solliciteren. Nimmer is het echter 
zo dat de fractie één persoon naar voren 
schuift, maar steeds wordt er een aantal 
personen gevraagd. Tot zover de door de 
Tweede Kamerfractie gevolgde procedure. 

Het W.B.S.-rapport 
Zoals reeds gememoreerd komen er in het 
W.B.S.-rapport een aantal interessante 
gegevens voor, gegevens gebaseerd op een 
enquête, gehouden onder de thans zittende 
socialistische burgemeesters. Eén van de 
opmerkelijkste uitslagen is die in antwoord op 
de vraag: ,.Hoe moet een gemeente zijn 
burgemeester krijgen?" S) 

absoluut % 
- door benoeming 82 75,2 
- door verkiezing door de 

bevolking 5 4,6 
- door verkiezing door de 

gemeenteraad 14 12,8 
- niet ingevuld 3 2,8 
-anders 6 4,6 

110 100,0 

Opvallend hierbij is dat % van de socialistische 
burgemeesters voor de benoemde 
burgemeester is en dat terwijl de PvdA, als 
partij, voorstandster is van de gekozen 
burgemeester! Op de vraag: ,.Meldt U in 
eventueel voorkomende gevallen sollicitaties 
aan de Tweede Kamerfractie?" werd als volgt 
geantwoord: 6) 



ja 
neen 
soms 
niet ingevuld 

absoluut 

76 
29 

1 
3 

% 

69,7 
26,6 
0,9 
2,8 

Uit deze cijfers blijkt dat ruim een kwart van de 
sollicitanten de Kamerfractie niet inlicht. 
Ook bij de WD komt het, helaas, nogal eens 
voor dat sollicitaties niet gemeld worden, 
maar over exacte cijfers beschikken wij niet. 
In de studie wordt verder nog een conclusie 
getrokken die niet van belang ontbloot is. "Het 
bedrijfsleven Is kennelijk een slechte 
voedingsbodem voor het burgemeesterschap. 

Partij 11-5-1973 

Tw. Kamer Aantal In verh. tot 
Verkiezing gemeenten aantal gem. 
1972 

PvdA 27,4 135 15,9 
KVP 17,7 344 41,3 
ARP 8,8 123 14,6 
CHU 4,8 136 16,0 
WD 14,4 84 10,1 
SGP 2,2 5 0,6 
PPR 4,8 2 0,2 
0'66 42, 1 0,1 
DS'70 4,1 3 0,4 
on bek. 7 0,8 
overige 11,6 

Tabel B: 
Politieke overtuiging In verhouding totaal aantal 
inwoners 9) 

PvdA 
KVP 
ARP 
CHU 
WD 
SGP 
PPR 
0'66 
DS,70 
Onbekend 

32,0% 

32,1% ! 
11,0% 53,1% 
10,0% 
11,4% 
0,4% 
0,4% 
0,1% 

0,03% 
2,5% 

Sedert 11 mei 1973 is voorzien in 219 
burgemeestersvacatures op een totaal van 
840 gemeenten. Hierbij is in 52 gevallen een 
burgemeester benoemd, die tot een andere 
politieke partij behoorde dan zijn voorganger. 10) 

Slechts 5 van de 151 nieuw benoemde 
(socialistische) burgemeesters waren daarvoor 
In het bedrijfsleven werkzaam". 7) 

Een ervaringsfeit dat ook bij de VVD valt te 
constateren. 

De politieke kleur 

In de navolgende tabel is de politieke kleur van 
de burgemeesters over het verloop van een 
aantal jaren (11-5-1973 tot 1-1 0-1976) weer
gegeven. 8) 

Tabel A: Politieke kleur burgemeesters 
(absoluut en In percentages). 

1-10-1976 

Aantal In verh. Tweede 
gemeenten tot aan- Kamer 
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tal gem. 

151 
337 

69,1 l 127 
117 
89 

7 
3 
2 
3 
4 

TabeiC: 
Politieke partij 

PvdA 
KVP 
ARP 
CHU 
WD 
PPR 
0'66 
SGP 
Onbekend 

18,0 
40,1 

! 15,1 
13,9 
10,6 
0,8 
0,4 
0,2 
0,4 
0,5 

Wijziging ten 
gunste 

19 
3 

11 
3 

12 
2 
1 
2 

Verkie-
zing '77 

33,81 

31,91 

17,95 
2,13 
1,69 
5,43 
0,72 

Wijziging ten 
nadele 

3 
10 
7 

22 
7 
1 

3 

Al jaren wordt er, zowel in de kring van de WD 
als de PvdA de klacht geuit dat de 
confessionele partijen (KVP, ARP en CHU) 
oververtegenwoordigd zijn, tabellen A en B 
tonen m.i. de juistheid van deze klacht duidelijk 
aan, terwijl tabel C aantoont dat de Minister 
zich alleen voor wat zijn eigen partij betreft 



daar weinig aan gelegen laat liggen, gezien de 
verdere stijging van de burgemeestersposten 
voor de ARP. Interessant in dit verband is het 
volgende citaat uit het rapport van de W.B.S. 
"Van sommige kanten wordt erop gewezen, 
dat niet alleen de verhouding tot het totaal 
aantal gemeenten van belang is, maar ook de 
verhouding tot het aantal inwoners. Een 
dergelijke benadering kan het beeld veranderen 
(zie tabel B). Door een vrij groot aantal 
burgemeesters van PvdA-signatuur in grote 
steden, blijkt het cijfer van de PvdA dan 
ineens veel hoger te liggen. Een dergelijke 
benadering vinden wij niet erg relevant. Het 
gaat er voor een partij niet om hoeveel 
inwoners een bepaalde burgemeester heeft, 
maar hoeveel partijgenoten burgemeester zijn. 
De functie van burgemeester is het meest 
relevante gegeven en niet het aantal inwoners. 
In een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn 
er binnen het grote geheel een aantal kleinere 
bestuurlijke eenheden. Het aantal eenheden is 
dan van belang, niet de relatieve grootte 
daarvan". 11) 

Dit nu mag voorwaar een merkwaardige 
redenering genoemd worden, immers ook het 
aantal inwoners is een relevant gegeven. Stel 
dat partij A, vertegenwoordigd in de Tweede 
Kamer met 50 zetels 300 burgemeestersposten 
heeft met 3 miljoen inwoners en partij B met 
een evengroot aantal Kamerzetels en 
burgemeestersposten als partij A, 1 V2 miljoen 
inwoners bestuurt, is er dan sprake van een 
eerlijke verdeling? Het antwoord hierop kan 
aan de hand van een voorbeeld gegeven 
worden. Het aantal ministersposten in een 
kabinet en de zwaarte van die posten wordt 
ook afhankelijk gezien van het aantal Kamer
zetels, dat weer afhankelijk is van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 
Uit de cijfers in tabel C kan 
geconcludeerd worden, dat Minister 
De Gaay Fortman inderdaad werkt aan het 
inlopen van de achterstand van PvdA en in 
mindere mate van de VVD. Let wel, inlopen, 
van hardlopen is geen sprake, eerder van een 
slakkegang. Een verandering ten gunste van de 
VVD "netto" van 5 burgemeestersposten in 
3V2 jaar tijd is toch wel heel schamel te 
noemen. Het beeld wordt des te merkwaar
diger, wanneer we zien dat in diezelfde periode 
zich 4 wijzigingen "netto" ten gunste van zijn 
eigen ARP hebben voltrokken. De bevoor
rechte positie van de confessionele partijen 
is nauwelijks aangetast! 
Een typisch voorbeeld geeft de provincie 
Noord-Brabant: De VVD heeft in deze 
provincie zegge en schrijve twee 
burgemeestersposten, te weten Oudenbosch 
(ruim 11.000 inwoners) en Heeze (ruim 8000 
inwoners) en dat terwijl in 1972 13,6 % van de 
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kiezers in Brabant WD stemde (in 1974 bij de 
Statenverkiezingen zelfs 17,4 %). Commissaris 
Van der Harten die eind 1973 Dr C. Kortmann 
opvolgde, was sindsdien betrokken bij 33 
burgemeestersbenoemingen, waarbij 29 (!) 
benoemingen ten gunste van het CDA uitvielen. 
Van alle bezette burgemeestersposten in 
Brabant is 91 % in handen van het CDA, 3 % In 
handen van de PvdA en 2 % in die van de VVD. 
Dat deze toestand onhoudbaar is, spreekt voor 
zichzelf. 
De W.B.S.-studie noemt nog een merkwaardig 
gegeven. "Volgens de opgave van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 151 
burgemeesters de beginselen van de PvdA 
toegedaan. Dit gegeven is ontleend aan de 
mededelingen van de burgemeester op het 
moment van de benoeming. Correctie vindt 
alleen plaats als een burgemeester uit eigen 
beweging de Minister op de hoogste stelt van 
een verandering van politieke partij. Bij onze 
leden-administratie staan echter geen 151, 
maar slechts 123 partijgenoten als 
burgemeester genoteerd". 12) Voor dit verschil 
geeft het rapport drie mogelijke oorzaken: 

1. In het verleden werden nogal eens 
burgemeesters benoemd, die wel op de 
PvdA stemden, maar geen lid van die partij 
waren. In het overzicht van het Ministerie 
worden zij wel aan de PvdA toegerekend. 

2. Nog niet alle partijgenoten-burgemeesters 
hebben hun burgemeesterschap bij de 
ledenadministratie aangemeld. 

3. Tot slot bestaat ook de mogelijkheid dat 
bepaalde burgemeesters hun lidmaatschap 
hebben opgezegd, maar de Minister 
hiervan niet op de hoogte hebben 
gesteld. 13) 

Eenzelfde beeld biedt de WD, want volgens 
de opgave van het Ministerie zijn 89 
burgemeesters de liberale beginselen 
toegedaan, terwijl er bij de Tweede Kamer
fractie 73 bekend zijn. Meer duidelijkheid 
over de werkelijke gatalsverhoudingen is dan 
ook dringend geboden, omdat de afwijkingen 
toch wel groot te noemen zijn. 

Conclusies: 
Concluderend kan gesteld worden, dat in 
navolging van het W.B.S.-rapport, dat voor de 
minister de ideale burgemeesters-sollicitant 
nog steeds is een man, die lid van de KVP 
of ARP is. 
Het benoemingsbeleid onder het kabinet-Den 
Uyl is als "conservatief" te bestempelen. 
Of het feit dat de VVD in de oppositiebanken 
zat in deze periode hieraan debet is, kan niet 
zonder meer met ja of nee beantwoord 
worden. Het zou in ieder geval niet relevant 



mogen zijn. Meer voortvarendheid om te 
komen tot een rechtvaardiger verdeling van 
het aantal burgemeestersposten, zowel in 
verhouding tot het aantal gemeenten, als in 

Noten: 
1) ,.De socialistische burgemeester", 

T. Horrevorts en A. Pans, resp. voormalig 
medewerker van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA en medewerker van de 
W.B.S., Deventer, 1977. 

2) ,.Kiezer en gekozene". Rapport van de 
Commissie Kiezer-Gekozene van de WD, 
mei 1968. 

3) ,.Inspraak bij burgemeesters-benoemingen". 
Drs A. J. de Wit in .. De Nederlandse 
Gemeente", dd. 30 september 1977, nr. 39. 

4) "Procedure bij burgemeestersbenoemingen". 
Mr H. E. Koning in ,.Provincie en 
Gemeente", september 1977. 
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verhouding tot het aantal inwoners, is sterk 
gewenst. Minister De Gaay Fortman heeft (te) 
veel kansen laten liggen, om tot die recht
vaardiger verdeling te komen. 

5) ,.De socialistische burgemeester", blz. 116. 
6) Idem, blz. 117. 
7 ) Idem, blz. 87. 

B) Idem, blz. 82. 
9} Bijlage Begroting Binnenlandse Zaken, 

zitting 1976-1977, 14.100, Hoofdstuk VIl, 
nr. 11, blz. 10. Overzicht 1-10-1976. Als 
gevolg van de lange duur van de kabinets
formatie is publicatie van cijfers van 
1-1 0-'77 tot nu toe achterwege gebleven. 

1o) Idem, blz. 11. 
11 ) .. De socialistische burgemeester", blz. 83. 

12) Idem, blz. 84. 
13) Idem, blz. 85. 



Enkele opmerkingen over de 
toenemende overheidsbemoeienis 

drs. R. V. W. M. Lantaln 

Waar het om gaat 
De toename van de overheidstaak manifes
teert zich op velerlei wijzen. In steeds meer 
sectoren van het maatschappelijk leven gaat de 
overheid een rol van belang spelen. Was die 
rol oorspronkelijk beperkt tot de zogenaamde 
nachtwakersfunctie, gaandeweg hebben steeds 
meer sectoren inmenging door de overheid 
ondervonden en heden ten dage Is er nog 
nauwelijks een onderdeel van de maatschappij 
dat niet de invloed ondergaat van het overheids
functioneren. Daarbij staat de overheid niet 
alleen meer regulerende wetgeving ten dienste, 
maar kan met concrete stimuleringsmaatregelen, 
subsidievoorwaarden en herverdelings
mechanismen een groeiend scala van 
instrumenten gehanteerd worden. Het gaat bij 
dit alles om een enorme uitwaaiering van de 
terreinen van overheidsbemoeienis, gepaard 
gaande met een sterke toename van het aantal 
wettelijke regelingen en vooral een ongekende 
groei van dat deel van het nationaal inkomen 
dat besteed wordt aan de zogeheten collectieve 
sector. Een en ander heeft een aantal feitelijke 
gevolgen die niet van belang ontbloot zijn. 

Wat er tegen is 
De gevolgen zijn zo belangrijk omdat er een 
aantal bezwaren aan verbonden zijn die het 
wezen van onze maatschappijvorm raken. In de 
eerste plaats komt een onbeperkt uitdijende 
overheidstaak niet ten goede aan de 
bestuurskracht van de politieke colleges en het 
hen ten dienste staande apparaat. Scholten heeft 
er in een vorige aflevering van dit blad op 
gewezen dat de besluitvormingslast van met 
name de centrale overheidsorganen te zwaar 
wordt, terwijl ook het ondersteunend apparaat 
zo omvangrijk en ingewikkeld is geworden dat 
de procesbeheersing binnen dat apparaat zelf 
steeds meer energie opeist. Daarnaast is in 
hetzelfde verband gesteld dat het 
toenemend aantal overheidsregelingen een 
grote mate van onoverzichtelijkheid tot gevolg 
heeft. Dat herbergt het euvel van onduidelijkheid 
voor de burger in zich, maar brengt bovendien 
het risico van innerlijke inconsistentie met het 
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daaraan verbonden gevaar van selectleve 
wetsteepassing met zich mee. De overheid 
krijgt daardoor voor de burger niet alleen 
veie gezichten, maar laadt bovendien de 
verdenking op zich willekeurig te zijn in haar 
optreden. Herkenbaarheid en waardering 
nemen als gevolg daarvan zodanig af, dat 
problemen met betrekking tot de aanvaarding 
van overheidsgezag reëel worden. 

Van een geheel andere orde zijn de bezwaren 
tegen de aantasting van de individuele 
autonomie. Reeds de Tocqueville wees er op 
dat de toenemende overheidstaak die 
autonomie steeds meer uitholt. Regulering door 
de overheid is in veel gevallen voor de burgers 
direct voelbaar en raakt hen in hun dagelijkse 
leefsfeer. Zoals de Tocqueville zegt drijft het 
niet tot wanhoop als het niet allesomvattend, 
dat wil zeggen totalitair is, maar het maakt het 
doen van de keuzen van elke dag wel minder 
nodig en ook minder zinnig. Daardoor beperkt 
het de activiteit van het eigen zelfstandig den
ken en handelen. Het leidt uiteindelijk tot een 
afhankelijkheidsgevoel dat funest is voor 
onafhankelijk denken en individueel verantwoor
delijkheidsbesef. Dat hoeft niet zonder 
consequenties te blijven voor de bereidheid 
macht te delegeren en politieke rechten uit 
handen te geven. Daarenboven vormt de 
toenemende overheidsfunctie een steeds groter 
gevaar voor de eigen persoonlijke sfeer, de 
hoogst individuele privésfeer of zo men wil de 
autonome sfeer in het maatschappelijk leven. 
Als immers de overheidsrol noodzaakt tot 
meer coördinatie en dieper ingrijpen als gevolg 
van de bestaande onderlinge samenhangen in 
de maatschappij, dan kan de neiging ontstaan 
de effectiviteit en de efficiëntie van het 
overheidsoptreden te doen prevaleren boven de 
mogelijk daaruit voortvloeiende aantasting van 
de privésfeer van de burgers. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de gevaren verbonden aan 
een centrale persoonsadministratie. Dat 
gecombineerd met een groeiend afhankelijk
heidsgevoel bij de burgers kan belangrijke 
consequenties hebben voor de persoonlijke 
levenssfeer van hen. 
Daarnaast moet een toenemende machts
concentratie bij de overheid als ongewenst 
aangemerkt worden met het oog op de voor 
een goede maatschappelijke ontwikkeling 
gewenste diversiteit. Alternatieve ontwikkelings
mogelijkheden zijn van bijzonder groot belang, 



zeker in een tijd waarin veranderingen zo snel 
plaatsvinden dat aanpassingen in hoog tempo 
gerealiseerd moeten worden willen zij hun 
actualiteit niet verliezen. Concentratie van het 
antwoordvermogen op de uitdagingen van deze 
tijd betekent dat aan die alternatieve 
mogelijkheden onvoldoende ruimte geboden 
wordt, zodat de flexibiliteit van ons maat
schappelijk systeem nadelig wordt beïnvloed. 
De noodzakelijke flexibiliteit is alleen te 
bereiken als aan de onderscheiden antwoord
mogelijkheden een in principe gelijke 
ontwikkelingskans geboden wordt. Binnen een 
systeem met vergaande machtsconcentratie 
valt een dergelijke ontwikkelingastrategie niet 
te verwachten. Om politieke redenen zal men 
toch de nadruk leggen en de energie richten op 
een of enkele gewenste mogelijke oplossingen 
in plaats van op een breed scala van 
mogelijkheden. Velen hebben op grond daarvan 
een pleidooi gevoerd voor het principe van de 
ondernemingsgewijze produktie binnen 
een marktsysteem. Dat stimuleert 
concurrerend onderzoek. Het is een 
denken dat helemaal parallel loopt met de idee 
dat diversiteit in denken en mogelijkheden ten 
goede komt aan de maatschappelijke 
ontwikkeling. Reeds Stuart Mill wees op de 
waarde van tegengestelde opvattingen die in 
vrije ontwikkeling een voortdurende toetsing 
van onze kennis en ons inzicht betekenen en 
als zodanig van groot maatschappelijk belang 
zijn. Machtsconcentratie stimuleert dergelijke 
alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden van de 
geest nauwwelijks. In het gunstigste geval 
gedoogt zij die, maar in de meeste gevallen 
worden ze erdoor gefrustreerd of zelfs 
gefnuikt. 

Evenzo negatief in de ontwikkeling naar een 
toenemende overheidefunctie is de aantasting 
van de politieke vrede. Daarbij wordt gedoeld 
op de steeds groter maatschappelijke tegen
stellingen die optreden als gevolg van de 
uitdijende overheidstaak. Er is op gewezen dat 
de toedeling van collectieve goederen altijd 
om sanctiemogelijkheden, dat wil zeggen 
impliciete danwel expliciete dwang vraagt, 
omdat bij grote samenwerkingsverbanden 
veelal wat genoemd wordt 'parasitair gedrag' 
optreedt. In deze theorie van de 'logic of 
collectiva action' zoals naar voren gebracht 
door Olson, wordt er van uitgegaan dat een 
gemeenschappelijk belang niet voldoende is om 
hen die dat belang delen zich actief ervoor te 
doen inzetten. Zo lang de individuele inspanning 
onvoldoende toegevoegde waarde oplevert, 
in de zin dat daardoor alléén al wezenlijke 
invloed op het uiteindelijke resultaat 
uitgeoefend kan worden maar dat 
daarentegen om dat te realiseren de inzet van 
een groot aantal noodzakelijk is, zal de 
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bereidheid desondanks geheel vrijwilig en 
zonder garantie dat ook anderen dat doen die 
individuele inspanning te leveren doorgaans 
niet aanwezig zijn. Men redeneert dan dat de 
eigen inspanning toch geen doorslaggevende 
invloed heeft op het resultaat en dat men geen 
garantie heeft dat ook anderen die er evenzeer 
belang bij hebben een vergelijkbare bijdrage 
zullen leveren. Dat speelt met name bij grote 
samenwerkings- c.q. samenlevingsverbanden als 
bijvoorbeeld de staat en de diensten die door 
haar tussenkomst tot stand komen. Dwang is 
dan onontbeerlijk omdat anders maatregelen die 
men algemeen gewenst acht desondanks niet 
tot stand komen als gevolg van de genoemde 
'logic of collectiva action'. Als het toedelen van 
collectieve goederen slechts geëffectueerd kan 
worden met behulp van sanctiemogelijkheden, 
dan is het duidelijk dat een toename van de 
collectieve sector leidt tot een toenemende 
dwang, ook al wordt die dan geacht in het 
algemeen belang te zijn. 

Belangrijker is echter dat te verwachten valt 
dat naarmate die collectieve sector groeit, de 
instemming met de in concreto daarbij te 
realiseren maatregelen cq. diensten minder 
algemeen zal zijn. Met name Friedman heeft er 
op gewezen dat een toenemende collectieve 
sector het politiek antagonisme zal versterken. 
Als de instemming met maatregelen die door
gaans tot een uitbreiding van de dwang
mogelijkheden leiden minder algemeen wordt, 
is het duidelijk dat de politieke tegenstellingen 
verscherpt zullen worden en dat elke concrete 
uitbreiding van de overheidstaak een 
omstreden zaak zal zijn. Er is dan ook wel voor 
gepleit slechts collectieve taken aan te vatten 
als daarover een brede consensus bestaat. 
Een en ander krijgt meer kleur als men het 
plaatst in het licht van de analyse van Daudt 
met betrekking tot de meerderheidevorming in 
de moderne verzorgingsstaat. Die analyse komt 
er op neer dat politieke partijen een meerder
heid trachten te verwerven door het opnemen 
van politieke programmapunten die ieder voor 
zich een bepaalde groep zodanig interesseren 
dat zij op grond daarvan de steun van die 
groep tot gevolg hebben, zonder dat dat 
instemming met de andere programmapunten 
impliceert. De situatie kan dan ontstaan dat 
waar een politieke combinatie een meerderheid 
achter zich verenigt zij op alle relevante 
punten een meerderheid tegenover zich vindt. 
In die situatie kunnen minderheidsbelangen 
prevaleren boven meerderheidsgevoelens. 
Waar daarbij sprake is van een uitbreiding van 
de collectieve sector kan dat zodanig verzet 
oproepen danwel fragmentatie veroorzaken, 
dat de politieke vrede in gevaar komt en 
daarmee ons democratisch systeem onder 
spanning gezet wordt. 



Waarom het toch gebeurt 

Dat ondanks de genoemde bezwaren verbonden 
aan een in toenemende mate groeiende 
overheidstaak, een dergeiUke ontwikkeling 
toch plaats vindt kan niet voldoende verklaard 
worden met verwUzing naar een concreet 
politiek streven. In Nederland is ook onder 
liberaal-confessionele kabinetten de overheids
rol aanzienlUk uitgebreid. Voor een niet 
onbelangrUk deel moet de toename van de 
overheidstaak dan ook verklaard worden uit 
een aantal maatschappeiUke trends. 
Allereerst moet opgemerkt worden dat de 
moderne maatschappU zo complex is geworden 
en dat er zo veel interdependenties bestaan, 
dat men onderscheiden sectoren niet meer 
geïsoleerd kan beschouwen. lngrUpen in een 
bepaalde sector noopt dikwijls tevens tot 
ingrijpen elders, al was het maar ter correctie 
van onvoorziene en ongewilde gevolgen van 
een en ander. Bovendien maakt de complexiteit 
en verstrengeling van veel van onze sociale 
systemen onze maatschappij kwetsbaarder. 
Waar die systemen van vitaal belang kunnen 
zijn voor het maatschappelijk functioneren, 
wordt die kwetsbaarheid van speciale 
betekenis. In veel gevallen betekent 
het belang dat de maatschappij bij een goede 
beveiliging van dergelijke vitale systemen 
heeft, dat voor de overheid een speciale taak 
is weggelegd. Met het complexer en inter
dependenter worden van die systemen neemt 
het aantal sectoren waarin de overheid een 
taak heeft en de intensiteit waarmee zU die 
taak moet verrichten toe. Een moderne 
complexe maatschappU met zijn vele onderling 
afhankelijke relaties ontkomt daaraan 
eenvoudig niet. 
Daarnaast is versnelling in de zin van 
toenemende steeds snellere veranderingen 
een kenmerkende trend. Het tempo van 
veranderingen verlaagt het anticipatie
vermogen en maakt daardoor bUvoorbeeld 
investeringen in de toekomst steeds riskanter. 
Om die risico's te kunnen dragen is een 
concentratie van capaciteit, die ook om andere 
redenen al plaatsvindt, onontkoombaar. Dat 
veroorzaakt machtsconcentraties die teneinde 
machtsmisbruik te voorkomen vragen om 
beheersingsmechanismen. BU de beheersing 
van dergelijke machtsconcentraties heeft de 
overheid een duidelijke taak. 
Ook kan gewezen worden op de 
bijzondere aard die verdelingsproblemen 
tegenwoordig hebben. Waar nog in het recente 
verleden de grenzen van onze vermogens 
nauweiUks waarneembaar waren, zijn die met 
name voor wat betreft de energievoorziening 
de laatste jaren duidelijk zichtbaar geworden. 
Als ongeveer 60 % van de totale energie-
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produktie verbruikt wordt door een fractie van 
de wereldbevolking, namelijk de 160 miljoen 
burgers van de Verenigde Staten, dan is 
duidelijk dat een immens verdelingsprobleem 
zal ontstaan bij een stijgende welvaarts
behoefte ook bU andere delen van de wereld
bevolking. Er van uitgaande dat aan het 
vreedzaam gebruik van kernenergie nog zo 
veel bezwaren kleven dat toepassing op grote 
schaal voorlopig nog niet zal plaatsvinden, 
moet geconstateerd worden dat als we de 
welvaart een beetje rechtvaardig over de 
wereld willen verdelen, met name de rijke 
landen de stijging van hun energiebehoefte 
zullen moeten beperken. 
De beperking van het energiegebruik zal van 
zodanige aard dienen te zijn dat aan overheids
ingrUpen in die sfeer niet te ontkomen valt. 
Ook hier moet weer geconstateerd worden 
dat een maatschappeiUke trend wUst op een 
toename van de overheidsfunctie. Een ontwik
keling die wellicht onontkoombaar is, ondanks 
de daaraan verbonden negatieve effecten. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat zeker 
liberalen er niet blind voor mogen zijn dat 
veel overheidsbemoeienissen bUgedragen 
hebben tot groter ontplooiingskansen voor hen 
die daar voorheen om redenen buiten hun 
directe beinvloedingsmogelijkheden gelegen, 
geen reële gelegenheid toe hadden gekregen. 
Aandacht voor de kansarmen is een goede 
liberale zaak, die in een aantal gevallen vraagt 
om daadwerkelijke overheidsbemoeiing, in de 
zin van overdrachtsinkomens danwel 
specifieke voorziening,en. 

Wat er aan te doen valt 
De toenemende overheidsfunctie en de niet los 
daarvan staande sterkere verstrengeling van 
onderscheiden sectoren van het maatschap
pelijk leven, maken dat het bestuur voor de 
burgers van groter belang wordt. De invloed 
van het bestuur op de burgers zal, al of niet 
gewild, sterker worden. Belangrijke overheids
taken op het gebied van bUvoorbeeld de 
stadsontwikkeling grijpen over een brede linie 
diep in het leven van de betrokkenen in. 
Daarom zal de betrokkenheid van hen die dat 
betreft vergroot en derhalve hun participatie 
bevorderd moeten worden. 
Om al te selectieve inspraak te voorkomen, 
om werkelijk rekening te kunnen houden met 
de wensen van de betrokkenen, om hen 
wezenlijke mogelijkheden tot beïnvloeding te 
geven, zal gedecentraliseerde besluitvorming 
een bestuursvoorwaarde moeten zijn. Immers 
juist bU gecentraliseerde bestuursvormen 
dreigt het gevaar dat alleen de mening van de 
'beroeps-insprekers' duidelijk overkomt, terwUI 
meer gedecentraliseerde kaders minder hoge 
drempels creëren en alsdan bU bestuurders ook 



een grotere bekendheid met wat in brede kring 
Tenslotte moet opgsmerkt worden dat zeker 
liberalen er niet blind voor mogen zijn dat 
veel veel overheidsbemoeienissen bijdragen 
hebben tot groter ontplooiingskansen voor 
hen die daar voorheen om redenen buiten hun 
directe beinvloedingsmogelijkheden gelegen, 
geen teële gelegenheid toe hadden gekregen. 
Aandacht voor de kansarmen is een goede 
liberale zaak, die in een aantal gevallen 
vraagt om daadwerkelijke overheidsbemoeiing, 
in de zin van overdrachtsinkomens dan wel 
specifieke voorzieningen. 
leeft mag worden verondersteld. Bovendien zal 
het alleen al vanwege de enorme bestuurslast 
bij gecentraliseerde besluitvorming veel 
moeilijker zijn de betrokkenen reële beïnvloe
dings mogelijkheden te geven. Participatie via 
centrale organen zal, als zij niet selectief wil 
zijn, zo tijdrovend worden dat de aansluiting 
met de actualiteit verloren gaat. Tenslotte, 
maar niet in de laatste plaats, mag niet uit het 
oog worden verloren dat hoe groter de 
besluitvormingskaders worden, hoe geringer 
de individuele invloed wordt. Wederom kan 
verwezen worden naar Olson's 'logic of 
collective action', die er van uitgaat dat hoe 
meer organisatorische kaders uitgroeien tot een 
omvang dat de invloed van een enkele indivi
duele wilsuiting in relatie tot het uiteindelijke 
resultaat te verwaarlozen valt, des te geringer 
de belangstelling om zich individueel in te 
spannen zal zijn. Dat geldt ook bij inspraak
kaders. Als die zo groot zijn dat men het gevoel 
heeft toch geen invloed te kunnen uitoefenen, 
neemt de belangstelling af. Men gelooft het wel. 
Dit alles bevestigt de waarde van keinschalig 
bestuur. Alleen gedecentraliseerde besluit
vormingsprocessen scheppen de voorwaarden 
voor voldoende betrokkenheid. 
Juist bij kleinere eenheden komt echter vlug 
een zwaarder accent te liggen op het gemeen
schapsidee. De betrokkenheid bij de 
kleinschalige groep wordt licht van zodanige 
aard dat de groep als zodanig zich tot een 
verstikkend kader ontwikkelt. Men kan dat ook 
wel proeven uit de ideeën die sommige moderne 
populisten koesteren over de waarde van 
kleinschalige gemeenschappen. De groeps
idee krijgt dan iets dwangmatigs. De oude wijk 
bijvoorbeeld wordt dan wat eenzijdig als het 
enige relevante sociale relatiepatroon ervaren 
en deelname aan dat gemeenschapsproces als 
iets dwingends noodzakelijks gezien. Juist 
kleinere samenwerkingsverbanden hebben de 
neiging totalitaire trekjes te vertonen en binnen 
te dringen in de persoonlijke sfeer van de 
betrokkenen. De individuele autonomie komt 
daar gemakkelijk op de tocht te staan en het is 
een belangrijke liberale taak daartegen verzet 
te bieden. Erkend zal echter moeten worden 
dat dit soort verbanden de mensen een soort 

geborgenheid en een veelheid aan contacten 
garanderen, waar die in de liberale autonomie
idee wel eens ontbeerd moeten worden en 
kunnen leiden tot isolement en onzekerheid. De 
individuele autonomie heeft bijzonder grote 
waarde, en zeker waar groepsautonomie 
gemakkelijk totalitaire trekjes kan gaan 
vertonen, maar daarmee hoeft de waarde van 
kleinschalige groepsverbanden niet ontkend 
te worden. 
Decentralisatie en kleinschalig bestuur kunnen 
echter in lang niet alle gevallen een oplossing 
bieden. De verstrengeling van veel zaken is van 
zodanige aard dat oplossingen slechts in 
breder verband bezien kunnen worden. Meer 
gecentraliseerde besluitvormingsprocessen __ en 
bestuursvormen zijn helaas toch noodzakelijk. 
Ook hierbij spelen de groter geworden 
betrokkenheid van de burgers, evenals zoals 
gesignaleerd tegelijkkartijd de op centr~al 
niveau geringere vermogens tot werkelijke 
beïnvloeding. Dat kan tot een niet geringe 
frustratie aanleiding geven, zeker waar de 
uitbreiding en intensivering van de overheids
functie de politieke tegenstellingen eerder 
verscherpt dan mitigeert. Daarom zullen 
overheidsmaatregelen in een tijd waarin die 
maatregelen verdere beperking van de toch al 
ingedamde individuele autonomie en een 
grotere concentratie van macht bij een toch al 
machtige overheid betekenen, op een even
wichtiger manier tot stand moeten komen. Dat 
de meerderheid plus één beslist, zal juist nu het 
overheidsoptreden zo ingrijpende consequenties 
heeft gekregen, niet alleen zalig makend mogen 
zijn. Zeker niet als die meerderheidsvorming 
volgens Daudt in de moderne verzorgingsstaat 
veelal tot stand komt door coalities van 
minderheidsbelangen. Gepassioneerde minder
heidsstrevingen van uiteenlopende aard en 
soms zelfs met elkaar in strijd, worden dan 
gehonoreerd om een zo groot mogelijk aantal 
stemmen te kunnen verwerven. Men rekent er 
dan op dat de passie van een bepaalde minder
heid voor zover het een specifieke claim 
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betreft sterker is dan de ergernis die honorering 
van die claim oproept bij de resterende 
meerderheid, omdat die op haar beurt ook weer 
bestaat uit minderheden die ieder hun eigen 
specifieke claims hebben. De vraag is echter of 
de passie waarmee telkens weer andere 
minderheden hun speciale wensen op tafel 
leggen, opweegt tegen de ergernis die 
inwilliging ervan steeds weer oproept bij altijd 
weer anders samengestelde meerderheden. 
Vooral omdat het gaat om een uitbouw van de 
collectieve sector en de daaraan inherente 
versterking van de overheidsmacht, wat zoals 
wij zagen een steeds groter politiek antagonisme 
oproept. Juist dan bestaat de behoefte de 
uitbouw van de collectieve sector slechts te 



doen plaatsvinden als daarover een bredere 
consensus bestaat. 
Waar dat niet het geval is zal de wijze van 
politieke besluitvorming onderdeel moeten zijn 
van een kritische evaluatie. Lang niet altijd 
immers blijken de genomen beslissingen het 
meerderheidegevoelen te vertegenwoordigen, 
en voor zover dat wel het geval is is daarmee 
nog niet gezegd dat dan rekening gehouden 
wordt met mogelijk zeer grote weerstanden bij 
relevante minderheden. De vraag is dan ook of 
het huidige systeem van meerderheidevorming 
via minderheidecoalities bij de manier waarop 
gepassioneerde claims tegemoet getreden 
worden, voldoende garanties biedt voor een 
wat bredere consensus. 
In Nederland hebben we lange tijd een zodanig 
verzuild politiek stelsel gekend dat besluit
vorming alleen tot stand kwam volgens het 
pacificatiemodeL In de typering van Lijphart 
kwam dat er op neer dat geladen politieke 
kwesties voorlopig, tot een gunstiger 
klimaat aanwezig zou zijn, in de ijskast 
werden gezet of via een alle relevante maat
schappelijke cq politieke groeperingen 
omvattend compromis zodanig werden 
geregeld dat geen der partijen het gevoel kon 
hebben dat met haar specifieke belangen geen 
rekening werd gehouden. Er werden dan ook 
meestal geen overheidsmaatregelen van groot 
belang of principiële betekenis genomen zonder 
een min of meer algemene instemming. Al 
bestond er dan niet altijd een brede consensus 
over de meest gewénste oplossing, wel bestond 
die over de in de concrete situatie meest 
wénselijke oplossing. Met de ontzuiling en het 
kritischer en mondiger worden van de bevolking, 
kon die praktijk niet zonder meer blijven 
voortduren en zijn we gegroeid naar een situatie 
die aan de meest gepassioneerde claims 
voorrang geeft. Ook los van dat laatste zijn 
bij een toenemende overheidsmacht en steeds 
beperkter individuele autonomie aan het 
loslaten van het pacificatiemodel niet alleen 
voordelen verbonden. Een nadeel is in ieder 
geval dat waar met betrekking tot het 
overheidsoptreden nu meer dan ooit behoefte 
bestaat aan een zekere consensus, het politiek 
systeem consensus-vorming niet langer meer 
bevordert. 

In geval van een politiek driestromenland, waar 
wij in Nederland mee te maken hebben, wordt de 
consensus-bereidheid niet bevorderd als twee 
partijen op elkaar lijken aangewezen. Het verloop 
van de laatste kabinetsformatie heeft dat weer 
eens bevestigd. Ook als twee partijen elkaar 
uitsluiten zonder dat het impliceert dat slechts 
een combinatie mogelijk is, leidt dat er door
gaans toe dat althans bij één groepering, 
namelijk die die op de wip zit, de compromis-
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bereidheid gering zal zijn. Een zo breed mogelijke 
consensus valt slechts te verwachten als 
tussen de drie politieke groeperingen in 
principe van een onderlinge uitwisselbaarheid 
sprake Is. Pas als de reële mogelijkheid van 
meer dan een of twee combinaties bestaat, zal 
de redelijkheid bij álle gesprekspartners een 
niveau bereiken dat mogelijkheden biedt voor 
het tot stand komen van een bredere consensus. 
Een opstelling die geen rekening houdt met de 
belangen van anderen wordt dan uitermate 
riskant. Men kan dan wel gelegenheida-
coalities proberen te vormen ten aanzien van 
zaken waarvoor men kan verwachten een 
meerderheid te vinden bij de besluitvorming, 
maar dat soort praktijken kunnen hun weerslag 
vinden in eenzelfde opstelling en streven naar 
gelegenheidscoalities bij anderen. Een volledige 
winst op het ene punt moet men dan betalen 
met een even fors verlies op een ander punt. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat er tijdelijk 
wel een partij ten aanzien van bijna alle 
relevante vraagstukken in een comfortabele 
wippositie kan verkeren. Juist dat kan echter bij 
anderen weerstanden oproepen en daardoor 
zelfs tot een Isolement leiden. Slechts een 
redelijke en gematigde opstelling ten aanzien 
van alle relevante belangen schept de condities 
voor een wederzijdse redelijke behandeling en 
maakt een brede consensus mogelijk. Een 
dergelijke situatie wordt aanzienlijk bevorderd 
als partijen elkaar niet uitsluiten danwel tot 
elkaar veroordeeld zeggen te zijn. Een in prin
cipe onderlinge uitwisselbaarheid van de drie 
politieke stromingen in Nederland zal het 
meeste bijdragen aan de mogelijkheden tot 
een bredere consensus ten aanzien van de 
belangrijke politieke vraagstukken te komen. 
Weliswaar geen consensus over de meest 
wenselijke oplossing, maar in ieder geval wel 
over de meest gewenste oplossing. In een 
situatie waar een steeds verder uitdijende 
overheidstaak het politiek antagonisme 
stimuleert, zoals hiervoor gesignaleerd werd, 
is het bereiken van een dergelijke consensus 
uitermate positief te noemen. Het vermindert 
het politiek antagonisme en draagt daardoor 
bij aan de politieke vrede, die juist door de 
gevolgen van de toenemende overheidstaak 
onder spanning is komen te staan. Als we die 
gevolgen willen mitigeren en derhalve streven 
naar consensus-vorming, is een politieke 
situatie waarin voor wat betreft ons eigen land 
sprake is van een onderlinge uitwisselbaarheid 
tussen de drie grote politieke stromingen, een 
positieve bijdrage te noemen. In dat licht moet 
als overgangsfase een kabinet op zo breed 
mogelijke basis gunstig beoordeeld worden. 
Een wat minder forse verkiezingszege voor de 
Partij van de Arbeid was daarvoor waarschijn
lijk een wat betere voedingsbodem geweest. 



Parlementaire informatie, besluit
vorming en vertegenwoordiging 

RECENSIE M. P. C. M. VAN SCHENDELEN 

door W. J. Geertsema 

Van Schendeten heeft er recht op, dat ik In 
het kort inga op zijn uitvoerige reactie n.a.v. 
mijn bespreking van zijn boek in Liberaal 
Réveil nr. 4, 18de jaargang. 

Ik had als motto van mijn bespreking gekozen 
.. Un livre, pour quo i faire". 
Van Schendeten stelt in zijn reactie, dat het 
vanzelf spreekt, dat het boek voor vakgenoten 
is bestemd en daarom in vakjargon is 
geschreven. 
Ik betreur het uitermate, dat dit uit niets blijkt. 
Het boek dient zich in geen enkel opzicht aan 
als een proefschrift en slechts hij, die uiterst 
nauwkeurig pagina 4 van de Inleiding leest, 
kan tot de conclusie komen, dat het inderdaad 
om een proefschrift gaat, dat in een ander 
jasje is gestoken. Maar ik durf te beweren, 
dat het overgrote deel van de in het onder
werp geïnteresseerde mensheid, die het boek 
koopt, tevoren niet weet, dat het in een voor 
hem vreemde taal is geschreven en een voor 
hem weinig aantrekkelijke inhoud heeft. Wij 
liberalen pleiten altijd voor duidelijkheid. 
Wij willen graag, dat de bioscoop, die harde 
porno vertoont, dat ook buiten aankondigt en 
dat het naaktstrand eveneens door borden 
wordt aangegeven. Dat had Van Schendeten 
ook met zijn boek moeten doen, want nu heeft 
hij vele lezers bij de neus genomen. Of vindt 
Van Schendelen, dat de naam van de uitgever, 
t.w. de Universitaire Pers Rotterdam, een 
afdoend signaal van onleesbaarheid voor 
leken betekend? In dat geval zou ik toch voor 
iets meer duidelijkheid willen pleiten. Een 
soort "mental health warning"l 

Een groot deel van mijn kritiek vindt inderdaad 
zijn oorsprong in de onduidelijkheid van titel 
en aankondiging van het boek. 
Als de schrijver het Nederlandse publiek 
duidelijk had gemaakt, dat hij een proefschrift 
had geschreven over een zeer beperkt deel 
van het parlementaire besluitvormingsproces, 
omdat men bij een proefschrift geacht wordt 
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meer in de diepte dan in de breedte te 
graven, dan zou iedereen daar vrede mee 
hebben gehad, maar als iemand een boek 
koopt met de boven door mij geciteerde titel 
dan mag hij eenvoudig meer verwachten. 

Ik verwijt Van Schendeten dus absoluut niet, 
dat hij niet meer bestudeerd heeft. Ik verwijt 
hem alleen, dat hij door middel van zijn titel 
voorgeeft meer bestudeerd te hebben dan hij 
in feite heeft gedaan. 
En om zijn kritiek op mij te volgen, waarin hij 
stelt dat hij mij dan evengoed zou kunnen 
verwijten geen andere loopbaan gevolgd te 
hebben, zou ik hem willen antwoorden, dat hij 
mij dat terecht zou kunnen verwijten, indien ik 
niet Mr. maar Ir. voor mijn naam zou zetten. 
Dan suggereer ik meer dan ik waar kan 
maken. En dat is wat Van Schendeten 
heeft gedaan. 

Het is mij nu duidelijk geworden, dat 
Van Schendeten bedoeld heeft een boek op 
hoog abstractie-niveau te schrijven, niet 
bestemd voor mensen, die zich in de praktijk 
met het parlementaire werk bezig houden. 
Uiteraard gun ik hem dat recht, maar het spijt 
mij dat hij mij het doel van zijn boek niet in de 
titel duidelijk heeft gemaakt en dat zijn 
uitgever mij schriftelijk gevraagd heeft het te 
bespreken zonder aan te geven dat ik dit 
verzoek naast mij neer kon leggen, als ik niet 
behoorde tot de zeer kleine kring van 
ingewijden in het parlementologische 
Sanskriet. 
Een heel moeilijke taal, niet in het minst omdat 
de kenners bijna dagelijks nieuwe woorden 
aan hun taalschat toevoegen. 
Daarmee is inderdaad de bodem ontvallen aan 
een groot deel van mijn kritiek. Een 
promovendus mag natuurlijk zijn eigen onder
werp kiezen en of het door hem aangereikte 
materiaal voldoende is, staat niet ter beoor
deling van een recensent, maar wordt beslist 
door promotor en faculteit. 
Dit zo zijnde zijn er desalniettemin toch nog 
een paar punten, waarop ik nader zou willen 
ingaan. Dat betreft allereerst het door 
Van Schendeten genoemde punt van de 
.,generaliseerbaarheid van de gegevens". 
Ik meen het recht te hebben om te stellen, 



dat het onmogelijk is om een juiste Indruk te 
krijgen van het parlementaire informatieproces 
met behulp van de door hem gebruikte 
methode. Om een voorbeeld te noemen: op 
grond van de vraagstelling van Van Schendelan 
heb ik destijds al zijn vragen beantwoord aan 
de hand van het juist op dat moment door 
mij behandelde wetsontwerp tot samenvoeging 
van Amersfoort en Hoogland. Als ik op dat 
moment een wetsontwerp met betrekking tot 
b.v. de abortus behandeld zou hebben, zou mijn 
antwoord heel anders hebben geluid. 
De begrenzing van de bruikbaarheid van de 
gegevens is daarom zodanig, dat Van 
Schendelen zich de moeite had kunnen 
besparen daaruit bepaalde conclusies te 
trekken. 
Wat ik Van Schendelen verwijt Is niet, dat hij 
niet oordeelt aan de hand van een nu eenmaal 
niet bestaande universele legislatieve casus, 
maar dat hij de indruk wekt een gefundeerd 
oordeel te kunnen geven zonder dat hij over 
het nodige basismateriaal beschikt. 

Een boeiend punt is het verschil van inzicht 
tussen Van Schendelen en mij over de 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. 
De jongste verkiezing van de Eerste Kamer 
bewijst de macht van de leden van Provinciale 
Staten. 
Ik begrijp best, dat Van Schendelen doelt op 
het zeteltal van de politieke partijen in de 
Eerste Kamer als hij stelt, dat de getrapte 
verkiezing zelden een verrassing oplevert. Dat 
is echter maar één kant van het verhaal. 
Met name de V.V.D. heeft bewezen, dat 
gebruikmaking van het recht om voorkeurs
sternmen uit te brengen, bepaald wel voor 
verrassingen kan zorgen, zij het niet altijd 
aangename! 

Een ander punt, dat ons verdeeld houdt, is de 
invloed van de publieke opinie op de parle
mentaire besluitvorming. Als de schrijver stelt, 
dat die publieke opinie slechts bij uitzondering 
van beslissende betekenis is, dan is dat in 
ieder geval wat de wetgevende arbeid van het 
parlement betreft volstrekt onwaar. 
Mag ik de schrijver dan alleen maar her
inneren aan de vele wetsontwerpen tot 
gemeentelijke herindeling, waarbij - om het 
heel voorzichtig en zo vriendelijk mogelijk te 
zeggen - de publieke opinie dikwijls een 
overheersende rol pleegt te spelen. 
Maar ook bij de niet-wetgevende arbeid is het 
niet anders. 
De parlementaire reacties op grote 
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ambtenaren-demonstraties en op uitingen van 
burgerlijke ongehoorzaamheid als blokkades 
door vrachtwagenchauffeurs en binnen
schippers, spreken in dat opzicht duidelijke 
taal. 

Nog één punt van Van Schandelens reactie 
wil ik niet onbesproken laten. Dat is het punt 
van het stemmen zonder last of ruggespraak. 
Ik stelde, dat dit grondwettelijke verbod 
uitsluitend en alleen sloeg op .,undue 
influence van buiten". 
Van Schendelen tracht dit te bestrijden met 
behulp van zeer geleerde auteurs. Ik heb voor 
mijn kritiek op wat hij schreef geen menselijke 
hulp nodig. De tekst van de Grondwet spreekt 
voor zich zelf: .,De leden stemmen zonder 
last of ruggespraak met hen, die benoemen" 
(Artikel 96). 
Natuurlijk kan de fractieleden rechtens geen 
stemdwang door de fractie worden opgelegd, 
maar dat heeft met het verbod van last of 
ruggespraak niets uitstaande. Dat heeft alleen 
te maken met het feit, dat de Grondwet geen 
sanctie kent voor het geval een fractielid 
zich aan een stemdwang onttrekt. 
De enige sanctie kan zijn, dat hij/zij niet 
opnieuw candidaat gesteld wordt. 

Ik wil verder niet op elk punt van Van 
Schendelens reactie ingaan, omdat hetgeen 
ons verdeeld houdt telkens weer neerkomt op 
dat ene feit, dat Van Schendelen zich steeds 
weer terugtrekt achter zijn schild van weten
schappelijke arbeid en het wetenschappelijke 
karakter van zijn boek, terwijl hij en zijn 
uitgever verzuimen - ik herhaal het nog eens 
- in de titel, in de inleiding en op de 
achterzijde van het boek een duidelijke. 
indicatie te geven, dat men met een proef
schrift heeft te maken, dat dus niet voor
bestemd is door leken gelezen te worden, noch 
door leken gerecenseerd te worden. Het is 
bestemd voor de uiterst kleine elite van 
parlementologen, d.w.z. de parlementaire 
deskundigen die de praktijk van het parlement 
niet kennen. 
Maar waarom zou dat ook niet mogen? 
Hoeveel mannen hebben niet boeiende boeken 
over bevallingen geschreven? 

Als Van Schendelen dus in zijn reactie schrijft: 
.,une critique, pour quoi faire?", dan is mijn 
antwoord: "om iedere niet-parlamentoloog 
duidelijk te maken, dat hij zijn geld slecht 
besteedt, als hij het door mij gerecenseerde 
boek koopt". 



Slotwoord 

M. P. C. M. van Schendelan 

Pour quoi faire? Geertsema zegt met zijn 
recensie beoogd te hebben te voorkomen dat 
andere lezers het boek ter hand nemen. 
Voor een liberaal een verwonderlijk standpunt! 
Eerder zou men een advies aan de lezer 
verwachten om zich zelfstandig te verdiepen 
in de waarde van mijn boek en van deze 
polemiek. 

2 Een proefschrift? Geertsema zegt ,.dat dit 
uit niets blijkt" en toch verwijst hij nu terecht 
naar de Inleiding, waar zulks wel vermeld 
staat. Ook wil ik wel kwijt dat ik Geertsema 
indertijd persoonlijk van de promotie op de 
hoogte heb gesteld. 

3 Sanskriet? Hoewel elke wetenschappelijke 
discipline een vaktaal broodnodig heeft, laat 
Geertsema zich nogal denigrerend uit over het 
,.Sanskriet" van de parlementologie. Mijns 
inziens is het de taak van de wetenschapper 
onnodig jargon te vermijden en is het de taak 
van de belangstellende buitenstaander zich 
het nodige jargon eigen te maken. 

4 Bodem aan kritiek ontvallen. In mijn repliek 
op de recensie constateerde ik dertien soorten 
leesfouten, die recensent Geertsema gemaakt 
had. Daarnaast plaatste ik twee meer 
algemene opmerkingen. Nu Geertsema 
gebleken is dat mijn boek een proefschrift is, 
zegt hij dat de bodem ontvallen i.s aan een 
groot deel van zijn kritiek. Dat begrijp ik niet. 
Indien een boek géén proefschrift is, mag de 

recensent dan wèl leesfouten maken? 

5 Vier punten. Vier punten stipt de recensent 
wederom aan. Ten eerste de generaliseerbaar
heid van mijn gegevens. Geertsema noemt 
zijn beantwoording van mijn vragen over de 
kwestie Hoogland. Op bladzijde 220 van mijn 
boek staat dat deze kwestie (en Geertsema's 
beantwoording) deel uitmaakte van het 
vooronderzoek. Niet van het onderzoek zelf, 
waar het boek over gaat. Ten tweede: de 
verkiezing van de Eerste Kamer. Is hier 
sprake van .. een verschil van inzicht"? 
Nee, want Geertsema legde mij iets anders in 
de mond dan ik geschreven had. Een leesfout 
is geen verschil van inzicht. Ten derde: de rol 
van de publieke opinie. Op de geciteerde 
bladzijde 98 schreef ik over individuele 
burgers. Geertsema komt nu aan met pressie
groepachtige verbanden van gemeentes, 
vrachtwagenchauffeurs, etcetera. Die zijn in 
het boek op een andere plaats behandeld. 
Tot slot de kwestie van last of ruggespraak. 
Geertsema"s visie staat tegenover die van 
onder anderen Van der Pot & Donner. Hij zegt 
voor de adstructie van zijn visie ,.geen 
menselijke hulp nodig" te hebben. Hij ontwijkt 
de discussie met mensen, die het anders zien. 

6 Fouten of meningsverschillen? In zijn 
weerwoord, tracht Geertsema zijn leesfouten 
voor te stellen als meningsverschillen. Het gaat 
echter (nog) niet om inhoudelijke menings
verschillen. Geertsema schreef aan mijn boek 
beweringen toe, die daarin niet of geheel 
anders geformuleerd staan. Mijn reacties op 
zijn recensie zijn bedoeld om die onjuiste 
weergave van het boek te corrigeren. Pas 
daarna kan de inhoudelijke discussie beginnen. 
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Voorwoord 

.,Dertig jaar WD" is een goede reden voor de 
redactie van Liberaal Reveil om de stand van 
zaken eens op te maken. De geëigende 
procedure is in dergelijke gevallen om een 
klein en geselecteerd groepje auteurs te 
vragen hun licht over de jubilaris te laten 
schijnen. 

Maar omdat op die manier veel persoonlijke 
impressies zouden verdrinken in diepgaande 
opvattingen, hebben we het anders gedaan. 
Binnen en buiten de liberale kring werden 
tientallen prominenten aangeschreven. We 
vroegen - en kregen hun impressies, 
opvattingen en anecdotes over dertig jaar 
Liberalisme en VVD. Wegens drukke werk
zaamheden (en het politieke handwerk 
vereiste de laatste maanden heel wat tijd) 
moesten sommigen ons verzoek afslaan; 
anderen wisten echter hun opvattingen In 
korte tijd op papier te zetten. 

De caleidoscoop van auteurs is dus niet het 
resultaat van een bewuste selectie door de 
redactie, hij vormt niettemin een goed beeld 
van wat er zoal over de VVD en het 
Liberalisme wordt gedacht. 

Mr. D. U. Stikker opent dit nummer met een 
schets van de oorlogsperiade en de 
na-oorlogse oprichting van de VVD. 

Oud-partijvoorzitster en thans voorzitster van 
de VVD Eerste Kamerfractie mevrouw 
H. V. van Someren geeft een beschouwing 
over het nieuwe kabinet. 

Fractieleider Mr. J. G. Rietkerk verweeft in zijn 
bijdrage een beschouwing over de aanhang 
en grondslag van de VVD. 

J. J. Lindner, columnist van de Volkskrant, 
kraakt vrolijke noten over de liberale stijl in 
zijn bijdrage met de titel .,Het zonnetje van 
het Binnenhof". 

H. Wiegel maakt duidelijk hoe hij bij de WD 
kwam en wat zijn toekomstvisie op de partij is. 

Mr. H. van Riel, oud-fractieleider in de Eerste 
Kamer, schrijft over de kansen voor de VVD 
ter rechter zijde. 

Redactielid Mr. D. Simons geeft in zijn artikel 
aan wat de VVD voor hem betekent. 

.,De kleine ambivalentie van een columnist" 
is de titel van een bijdrage van J. Th. J. van 
den Berg, politiek columnist van NRC
Handelsblad. Hij vraagt zich af waarom hij 
tóch niet van de partij kan houden als hij de 
partijgenoten erg mag. 

Partijvoorzitter Mr. F. Korthals Altes ziet een 
liberaal reveil. Hij behandelt het wedervaren 
van de politieke stromingen in Nederland en 
werpt de vraag op of de VVD en de PvdA 
elkaar in de toekomst kunnen en moeten 
vinden. 

H. Roethof is lange tijd WD-er geweest (en 
voorzitter van de Stichting Liberaal Reveil), 
maar trad sinds 1969 toe tot de Tweede
Kamerfractie van de PvdA. Hij vindt dat er 
best aardige Liberalen zijn, maar met hun 
gedragingen ligt het anders. 

De heer E. G. Stijkel, oud-VVD-staatssecre
taris van Verkeer en Waterstaat, behandelt in 
zijn bijdrage .,VVD en PvdA" de onplezierige 
aspecten van de polarisatie. 

Prof. J. Pen heeft wel vijf redenen bedacht om 
niet van de VVD te houden. Gelukkig houdt 
hij ook niet van andere partijen. 

JOVD-voorzitter G. M. de Vries leverde een 
bijdrage met als titel .,Liberalen op nieuwe 
wegen". Hij beziet de VVD in het licht van de 
maatschappelijke veranderingen. 

Met een "Tenslotte" van voorzitter 
H. A. M. Hoefnagels eind1gt de caleidoscoop. 





Na-oorlogse ontwikkeling 
gedachtenwereld 

. 
1n liberale 

Mr. D. U. Stikker 

Voor iemand, die als oprichter persoonlijk 
betrokken wan bij het ontstaan van de VVD, 
is het niet mogelijk daarover te schrijven 
zonder ook van zijn persoonlijke inzichten 
melding te maken. 

Hierbij ga ik er van uit, dat ik in mijn lange 
leven het geluk gehad heb gedurende meer 
dan 55 jaren hard te mogen werken, dat ik in 
die jaren bijna overal in de wereld heb rond
gezworven en steeds getracht heb mij te 
oriënteren, hoe in de zeer verschillende 
maatschappijstelsels aan de veiligheid en het 
welzijn van de volkeren tegemoet kon worden 
gekomen. Die twee doelstellingen zijn de 
essentie van het bedrijven van politiek. Maar 
terwijl ik dus steeds in de politiek 
geïnteresseerd was, heb ik mij in eigen land 
vóór de oorlog nooit bij een partij kunnen 
aansluiten. Als gelovig mens heb ik toch niet 
tot een bepaalde kerk behoord. Met alle 
afschuw van diepe armoede en grote 
ongelijkheid heb ik niet geloofd dat het 
socialisme voldoende welvaart zou kunnen 
brengen om een eind te maken aan deze 
diepe armoade en grote ongelijkheid, 
integendeel, ik vreesde dat dit systeem op den 
duur de mate van welvaart, die in landen waar 
een zekere voorspoed bestond, sterk zou 
aantasten. Ook voor de Liberale Staatspartij, 
die zich dikwijls behoudend en negatief 
opstelde, had ik geen belangstelling. Ik bleef 
dus een niet actieve, zoekende liberaal, die 
geloofde in geleidelijke evolutie, zoals die door 
de eeuwen heen de mensheid verder had 
gebracht. 

Aan deze non-activiteit op politiek gebied is 
in 1938 een einde gekomen. Mijn dagtaak 
bestond toen uit het besturen van een tamelijk 
grote Nederlandse maatschappij met 
aanzienlijke buitenlandse belangen. In dat jaar 
kreeg ik de overtuiging, dat spoedig het 
Nazi-bewind tot oorlog zou overgaan en dat 
de Nazi"s ons land zouden bezetten. Onze 
zakelijke belangen werden voor dat gebeuren 
gereorganiseerd en zelf ging ik mij in 
organisatorisch verband bezig houden met de 
sociale verhoudingen in Nederland. De wijze, 
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waarop de Nazi's van hun macht in Duitsland 
gebruik maakten op sociaal-economisch 
terrein werd bestudeerd en plannen werden 
b;dacht h:::>e wij daaraan bij b:Jzetting in 
Nederland in onze toen kleine belangengroep 
het hoofd zouden kunnen bieden. 

De gruwelijke bezetting kwam en de Nazi's 
overtJOffen in alle opzichten onze ergste 
verwachtingen. 

Terwijl in het begin de Nederlandse organisaties 
van de vakverenigingen en van de nieuw 
gecreëerde Raad van Bestuur in Arbeidszaken 
van alle ondernemers nog een zekere invloed 
op lopende zaken konden uitoefenen, kwam 
hieraan in 1941 door de bezetting van alle oude 
vakverenigingen een einde. De Raad van 
Bestuur van alle ondernemers nam toen het 
kloeke besluit zichzelf op te heffen. 

In het geheim kwam wel een aantal bestuurs
leden van vakverenigingen en ondernemers 
bijeen bij een regeringsvertegenwoordiger, 
aanvankelijk voor overleg over lopende zaken. 
Persoonlijk ging het mij al spoedig meer om de 
vraag: hoe kunnen wij na de bevrijding samen
W2rken aan de wederopbouw van ons land. 

Nu, na 36 jaar, geloof ik, dat op dat moment 
mijn overgang naar actieve politiek plaats 
vond. 

Ik zocht voor deze politieke overgang naar een 
nieuwe vorm van overleg en werkelijke 
samenwerking (waarbij wij wederzijds begrip en 
steun moesten opbrengen voor elkaars 
moeilijkheden) tussen overheid, vak
verenigingen en ondernemers. Daar 
onmiddellijk na de bevrijding niet te verwachten 
was, dat spoedig nieuwe wetgeving mogelijk 
zou zijn, moest voor deze nieuwe vorm een 
privaatrechtelijke oplossing worden gevonden, 
die toch grote bevoegdheid aan het besturend 
orgaan gaf. 

Langzamerhand rijpten mijn gedachten en kon 
vorm gegeven worden aan een acte, waarbij 
de Stichting van de Arbeid werd geschapen. 
Ons geheim overleg was geboeid toen ik met 
dit voorstel kwam, geopperde moeilijkheden 
werden overwonnen en mijn tocht, om alle 
handtekeningen van 16 organisaties te 
verzamelen, begon. Wij stelden een 



proclamatie tot het Nederlandse volk op die, 
niet zonder problemen, uitkwam op de dag 
van de bevrijding. 

Inmiddels hadden ook vertrouwensmannen 
verre van stil gezeten. Zij hadden zich op 
sociaal gebied (Scholtens), financieel gebied 
(Hora Albarda), economisch gebied (Den 
Hollander), belast met het ontwerpen van 
beleidsplannen voor na de bevrijding. 
Scholtens nodigde onze groep uit voor 
samenwerking. Zelf had ik nogal eens contact 
met Albarda en Den Hollander, om na te gaan 
of de gedachten van onze plannen op sociaal 
gebied aansloten bij hun activiteiten. 

Ook Londen werkte plannen uit. Toen deze hier 
arriveerden, bleken zij in veel opzichten in 
strijd te zijn met onze gedachten (voornamelijk 
door veel meer macht in handen van de 
overheid te leggen). Wij gingen niet accoord en 
zo schreven de latere secretaris van het NVV 
en ik samen daarover aan vertrouwensmannen 
een uitvoerige maar tamelijk emotionele en 
scherpe beschouwing. 

De bevrijding kwam, de hongerwinter was 
voorbij, onze proclamatie "Aan den Arbeid" 
kwam uit, de Stichting werd opgericht en vrij 
spoedig door de regering als adviesorgaan 
erkend. Toen Drees tot Minister van Sociale 
Zaken werd benoemd, volgde een vruchtbare 
periode van overleg en samenwerking. Zelf 
was ik als voorzitter meer bij de politiek 
betrokken dan ooit tevoren. 

Ik geloof dat ik niet te ver ga met mijn 
veronderstelling dat Drees bij het bepalen van 
zijn beleid zich meer voelde aangetrokken tot 
de voorstellen uit het Scholtens comité dan tot 
de Van den Tempelplannen uit Londen, al was 
ons voorstel voor een werkloosheidsuitkering 
ad 80 % hoger dan de Londense 75 %. Hierbij 
moet niet vergeten worden, dat onze veel
omvattende voorstellen als tijdelijke maat
regelen waren bedoeld, toen lonen laag waren 
en 75 % waarschijnlijk beneden het bestaans
minimum lag. 

Ondertussen nam de binnenlandse politiek in 
Nederland zijn taak weer op. De volksbeweging 
onder Schermerhom werd weer vervangen 
door de oude politieke partijen. De stromingen 
van de PvdA, KVP, AR en CHU herrezen. 
evenals die van verschillende kleine partijen. 
Alleen de liberale wereld (waarvan de 
Vrijzinnig Democraten onder Oud en Joekes 
waren ogpegaan in de PvdA) roerde zich tot 
kort voor de eerste na-oorlogse verkiezingen 
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op 17 mei 1946, niet. 
Hoewel ik in die periode lid van de Eerste 
Kamer was (benoemd en partijloos) had ik er 
nooit aan gedacht, dat ik mijn vele functies in 
bedrijfsleven en allerlei organisaties zou 
kunnen opgeven voor de politiek. Ik zoek 
overleg en houd niet van de politieke strijd om 
gelijk te krijgen, en buitendien ben ik geen 
geboren redenaar. Toch vroeg in begin 
januari een aantal jongere liberalen mij om de 
leiding op mij te nemen voor het oprichten van 
een nieuwe liberale partij. 

Buitendien doen zich in alle politieke partijen 
de voor de leiding dikwijls hinderlijke 
vleugelverschijnselen voor. Soms liggen linker
en rechtervleugel ver van elkaar, soms drukt 
een dominerende figuur in de partij zijn stempel 
op het beleid, soms ook drijven verschiliende 
opvattingen over de behandeling van een 
wereldcrisis op het gebied van onze economie 
of veiligheid de vleugels nog verder uiteen. 
En daar politiek vaak een hard optreden nodig 
maakt heeft de leiding in een partij steeds met 
strijd te maken. 

Ondanks mijn tegenzin tegen dit soort werk 
heb ik toch de leiding aanvaard, want ons land 
stond, evenals nu, voor ernstige problemen, 
waarvan ik alleen het woord Indonesië noem. 
Dit probleem moest worden opgelost. Op 
sociaal-economisch en op financieel terrein 
meende ik gebruik te kunnen maken van mijn 
ervaringen tijdens de oorlog. 

Hoofdzaak en uitgangspunt voor mij bij het 
oprichten van een nieuwe vooruitstrevende 
liberale partij was derhalve dat wij bij alle 
veranderingen, die zich steeds in onze 
maatschappij zullen voordoen, aan onze grond
beginselen moeten vasthouden. Bij het vast
leggen van die beginselen moest ervan worden 
uitgegaan, dat Nederland na de oorlog meer 
dan ooit tevoren een drie-stromenland was 
geworden, waarin kleine partijen weinig 
betekenis zouden hebben. 
Dat het weinig waarschijnlijk was, dat binnen 
afzienbare tijd één van die drie zelfstandig een 
meerderheid van de kiezers achter zich zou 
krijgen. Minstens twee van de drie zullen dus 
altijd met elkaar moeten samenwerken om een 
regering te kunnen vormen om democratisch 
de juiste maatregelen voor het hele volk te 
kunnen nemen. De stroming, die meer macht 
voor zichzelf opeist dan haar volgens de 
verkiezingsuitslag toekomt, die eigen belangen 
en wensen op de voorgrond stelt, zal ervaren, 
dat dit in Nederland niet gelukt. Maar deze 
coalitiedwang betekent ook, dat ieder van de 
drie de twee anderen moet ontzien en dat 
- hoe moeilijk dat dikwijls ook kan zijn -



polarisatie altijd moet worden vermeden. Open 
en gefundeerde critiek, ja, maar grievende 
strijd, neen: die strijd straft zichzelf. 

Bij de oprichting van de nieuwe Partij voor de 
Vrijheid (die in 1948 alleen zijn programma en 
ook zijn naam wijzigde in VVD) zag ik als mijn 
eerste taak om samen met een groep jongeren 
onze grondbeginselen in enkele woorden vast 
te leggen. Ik ging er daarbij van uit, als van 
een vaststaand gegeven, dat onze samenleving 
gebaseerd is op christelijke grondslag of op 
daarbij aansluitende ethische begrippen. Daar
binnen moest onze koers bepaald worden. 
Voorts was het in 1946 overduidelijk, dat na 
het Nazi-regime de menselijke waarde en 
waardigheid, de rechten van de mens - ook 
voor onze koloniën - hoog moesten worden 
aangeslagen, dat onze veiligheid internationaal 
moest worden verzekerd, dat armoede en 
werkloosheid moesten worden bestreden, dat 
nieuwe welvaart alleen zou kunnen terugkeren 
door een ondernemerswereld, die niet door de 
overheid in een keurslijf zou worden samen
geperst. 

Na overleg met anderen, onder wie ik sterk 
luisterde naar Prof. Cleveringa, legde ik de 
hoofdbeginselen van de vele stellingen vast in 
drie woorden: "vrijheid, verantwoordelijkheid 
en verdraagzaamheid". 
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Ik wilde geen splinterpartij en vroeg de 
Liberale Staatspartij het uitdragen van de 
liberale beginselen aan ons over te dragen. 
Niet zonder moeite kwam de nieuwe partij tot 
stand. 

Op de vraag of de nieuwe partij zich steeds 
aan de nieuwe beginselen heeft gehouden moet 
ik met enige aarzeling antwoorden. Van 1952 
tot 1972 woonde ik in het buitenland. 

In de periode dat ik minister was had ik een 
ernstig verschil van mening met de partij over 
ons beleid ten aanzien van Indonesië en Nieuw 
Guinea. In de jaren na 1972, toen ook de 
Stichting van de Arbeid (hoofdzakelijk) ten
gevolge van de toepassing van zwarte lonen 
en andere misbruiken en de eis van te vroege 
invoering van de z.g. vrije loonvorming, aan 
haar oorspronkelijke bestemming van 
werkelijk en elkaar respecterend overleg had 
ingeboet, is ook op politiek terrein strijd en 
polarisatie ontstaan. 

Nu ik dit korte artikel op 28 november schrijf 
en ik de indruk heb, dat de WD samen met 
één van de twee andere stromingen een 
kabinet zou kunnen vormen geloof ik, dat de 
VVD een nieuwe lijn volgt, waarbij ik mij 
graag kan aansluiten. 



Kabinet en oppositie: 
een historische taak 

H. V. van Someren 

Men moet wel een onverbeterlijke optimist zijn 
om te geloven dat uit de lange formatie, die 
achter ons ligt, nog iets goeds kan resulteren. 
Toch acht ik dat niet ondenkbaar. 

Nu allen die de pen in Nederland al dan niet 
om den brede ter hand nemen in dag- en 
weekbladen hun best hebben gedaan de 
gemaakte fouten te analyseren, te bagatelli
seren of te critiseren ligt er voor ons een 
leerzame bundel, die men de titel zou kunnen 
meegeven: Lessen voor opnieuw beginnende 
politici. Tweede-Kamervoorzitter Vondeling had 
zeker gelijk toen hij verzuchtte dat door 
gestumper van welke partij dan ook alle 
Haagse heren en dames door een groot deel 
van het publiek met hetzelfde sop overgoten 
worden. Het Haagse aanzien, reeds lang niet 
meer onaangetast, kan een tweede jaar 1977 
niet of nauwelijks overleven. 

Wat drs. G. van Benthem van den Berg in de 
NRC "de bevroren politieke verhoudingen" 
noemde, breekt ons allen op; en dat nog wel 
nadat de kiezer op 25 mei ditmaal zo duidelijk 
heeft meegeholpen aan het ontstaan van een 
driestromenland, waarin de drie grootste 
partijen succes hadden en de kleine partijen, 
vroeger wel als hoofdschuldigen nagewezen 
voor een moeizame meerderheidsvorming, sterk 
achteruit gingen. Dat men dat beschuldigende 
vingertje naar de kleine groeperingen beter 
kan intrekken is duidelijk. Nederland heeft nog 
nooit zo angstig dicht langs het randje van de 
onregeerbaarheid gelopen als in 1977. 

Het is goedkoop en onrechtvaardig van dit 
alles één man of één partij de schuld te geven. 
De oorzaken van de bevriezing en van de 
onderiinge vervreemding liggen dieper en zijn 
ouder dan een half jaar. 
Ficties, een vreemd woordgebruik en 
menselijke factoren spelen een grote rol. 

Fictie 

Een fictie zou ik het willen noemen dat de 
kiezer op 25 mei duidelijk zou hebben aan
gegeven welk kabinet er geformeerd zou 
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behoren te worden. Oud-premier Den Uyl zegt 
dat het kabinet-Van Agt in strijd is met de 
verkiezingsuitslag en velen zeggen het hem na. 
De uitslag zou een duidelijke vingerwijzing zijn 
naar een kabinet PvdA-CDA. Toch vertrouwt 
Den Uyl Klaas Peereboom in het Parool van 
17 december toe dat zijns inziens "er nogal 
wat mensen in het CDA waren die liever met 
de VVD zouden willen samengaan". "Dat is 
geen geheim", zegt Den Uyl dan tegen 
Peereboom, "dat is vóór de verkiezingen met 
zoveel woorden van de zijde van het CDA 
gezegd". Is het dan niet denkbaar, ja zelfs 
zeer waarschijnlijk dat velen op het CDA 
hebben gestemd in de verwachting dat deze 
nieuwe grote groepering inderdaad met de 
VVD tot regeringssamenwerking zou komen? 
Dat er in het CDA mensen wonen die liever 
met de VVD samenwerken is niets nieuws, 
evenmin is het nieuw dat een groep aan de 
PvdA de voorkeur geeft. Het is daarom 
gevaarlijk om de uitslag van 25 mei al te een
zijdig te interpreteren. 

Dan rijst de vraag: op welke PvdA hebben de 
kiezers gestemd? Onderzoekingen duiden er 
op dat de kiezer gekomen is voor Den Uyl, 
Van der Stoel en Duisenberg, niet voor Pronk 
of Reckman. Als - alweer - Van Benthem
van den Berg constateert dat een ingrijpende 
heroriëntatie van de PvdA nodig is, dan lijkt 
dat een meer voor de hand liggende conclusie 
dan die van Den Uyl die meent dat de 
verkiezingsuitslag niet gehonoreerd is. 
Professor dr. B. W. Schaper, zeker geen vijand 
van de PvdA, constateert in zijn artikel "Terug
blik op het kabinet der stormen (Parool 
17-12-'77) dat er onder de polarisators en 
"klassenstrijders" nogal wat lieden zijn, die 
onder de bekoring zijn geraakt van het 
zogenaamde Euro-communisme of althans 
daarin wat zien. Hij waarschuwt dan: "Welnu 
één van de kernpunten van het Italiaanse 
Eurocommunisme, tot dusver het enige 
authentieke, is het streven om een greep te 
krijgen op de brede openbare mening om 
daardoor op den duur langs geleidelijke weg 
de "hegemonie" van de heersende elite over 
te nemen." Is het dan zo gewaagd te veron
derstellen, dat Den Uyl de verkeerde groep 
in zijn partij heeft gevolgd en zeker niet de 
meerderheid? In iedere politieke partij van 
welke kleur, richting, bevlogenheid dan ook, 
bestaat het gevaar dat een kleine groep met 



extreme Ideeën, gesteund door een blow-up 
effect van de media, het voortouw neemt, 
daarbij rekenend op de laksheid van de meer 
gematigden, dat zij eerlijk toegegeven. Een 
PvdA, die orde op zaken stelt, zal dat zelf 
kunnen uitmaken. 

Woordgebruik 

Ficties en een verkeerd woordgebruik hebben 
een taai leven. Nieuw in het politieke jargon 
(= dieventaal) is het woord "draagvlak". 
Behalve dat het taalkundig een monster is, 
wordt het op niet onbedenkelijke wijze mis
bruikt. Het kabinet-Van Agt zou onvoldoende 
draagvlak hebben. De meester-karikaturist van 
de politiek, Opland, laat dit zelfs door Hare 
Majesteit vragen aan de heer Van der Grinten. 
Wat wordt er met dat draagvlak bedoeld? Uit 
de diverse conteksten blijkt het hier te gaan 
om de vakbeweging en vele andere maat
schappelijke groeperingen, die volstrekt legitiem 
voor hun belangen en voor die van hun leden 
opkomen. Maar om met voorbijgaan van het 
volstrekt evenredig en democratisch gekozen 
parlement op de gatalsverhoudingen van dit 
maatschappelijke draagvlak te wijzen, is in 
wezen een aantasting van de parlementaire 
democratie. Nergens blijkt dat de groeperingen 
die samen het z.g. draagvlak vormen, in 
meerderheid tegen een kabinet-Van Agt zijn. 
Dat het rekenkundig niet kan kloppen door de 
vele dubbeltellingen is duidelijk, bedenkelijker 
is dat we vanuit de draagvlak-theorie 
redenerend de juiste verhoudingen uit het oog 
verliezen. Het Parlement behoort boven de 
deelbelangen van de het draagvlak vormende 
organisaties te staan en de belangen die zij 
vertegenwoordigen tegen het algemeen belang 
af te wegen. Het is al erg genoeg dat - een 
typisch corporatief trekje - sommige kamer
leden duidelijk op grond van een groepsbelang 
en namens een groep naar het Binnenhof 
worden gestuurd. De meningsvorming binnen 
de fracties kan dit gevaar miniseren, maar het 
verschijnsel als zodanig valt niet weg te 
cijferen. Dit door de draagvlaktheorie nog 
verergeren lijkt mij storend voor een juiste 
oordeelsvorming. 

Menselijke factoren 

De derde oorzaak, die ik noemde, zijn de 
menselijke factoren. Sinds Den Uyl zijn histo
rische artikel over de "Smalle marges" schreef 
is er in het taalgebruik veel en in werkelijkheid 
weinig veranderd. De terminologie is geladener 
geworden, de marges zijn nog even smal, zo 
niet smaller. Als taal en werkelijkheid niet op 
elkaar passen, ontstaan er onherroepelijk 
fricties, misverstanden, onnodige haat en niet 
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noodzakelijke kloven. Hoe kleiner de materiële 
verschillen hoe zwaarder de menselijke 
verschillen een rol gaan spelen. Als de nieuwe 
oppositieleider het huidige kabinet typeert als 
rechts en regentesk, als een kabinet dat de 
weg vrij zal maken voor een nationale 
restauratie, waardoor een ijzige grondkou zal 
opkomen, die de maatschappelijke vernieu
wingsbeweging der jaren zestig zal doen 
verstijven, dan dienen de gelovigen onder zijn 
achterban wel te vergeten dat het kabinet 
Den Uyl zelf in de Miljoenen-nota-1977 
meedeelde dat van de 71j2 miljard bezuini
gingen (tot 1980) 41j2 miljard uit de sociale 
uitkeringen moest komen. Hierbij kon niet eens 
de waterdichte garantie gegeven worden dat 
niet allen, dus ook de zwaksten, er iets onder 
zouden lijden. 

Wie de vernieuwingen van de jaren zestig in 
zijn beschouwingen betrekt, zal onmiddellijk 
de vraag stellen wie de meest aangewezen 
erfgenamen van die vernieuwingen moeten 
zijn, wie de uitvoerders zullen moeten zijn van 
wat als heilsverwachting bleef hangen. 

Ik ben geneigd daar de liberalen voor aan te 
wijzen. Waar ging het in wezen om? Meer 
participatie van de burger, verbeeldingskracht 
de ruimte geven, zelfverwerkelijking, 
bescherming van individu en minderheden, 
vrijere omgangsvormen, verdraagzamer en 
vriendelijker voor de naaste zijn. De hang naar 
die vernieuwingen wordt niet bevredigd door 
een overheid, die regentesk optredend steeds 
meer voor de mensen wil regelen. Den Uyl 
vertrouwde de journalisten Bik en Westerwoudt 
(NRC 30-11-'77) toe dat hij meent ongeveer te 
weten welke richting onze maatschappij op zou 
moeten. Het lijkt mij meer de instelling van 
de regent die weet wat goed voor ons is dan 
van de man die de vernieuwingen van de jaren 
zestig zal uitvoeren. 

Er is ook nog een andere Den Uyl. De 
geduldige krantenlezer heeft hem kunnen zien 
- heel even maar - toen hij in het eerder 
genoemde gesprek met Klaas Peerenboom, 
sprekend over veranderingen in de samen
leving zei: Er zijn sinds de zestiger jaren 
twee miljoen auto's en dus twee miljoen 
ontsnappingsmogelijkheden bijgekomen in de 
Nederlandse samenleving . . . ,.Ontsnappings
mogelijkheden", een term getuigend van veel 
begrip voor de drang naar vrijheid, 
bewegingsvrijheid in dit geval. Den Uyl begrijpt 
meer dan hij van zijn gedreven minderheids
achterban mag begrijpen. De vroegere tolerante 
wethouder van Amsterdam is niet dood. 

Het is eenvoudiger over andere partijen te 



schrijven dan over de eigen partij. Vijf jaar 
geleden bij het 25-jarlg bestaan van de WD 
sprak Ik de hoop uit dat het mogelijk zou 
worden met een PvdA à la de SPD van 
Willy Brandt, inmiddels Heirnut Schmidt, te 
regeren. Het zat er toen niet In. Komt mijn 
optimistische verwachting uit de eerste regel 
van dit artikel uit, dan zal het In de toekomst 
mogelijk worden dat steeds twee van de drie 
grote stromingen samen regeren; na de 
bevriezing is dan de dooi gekomen. 

Het antwoord zal dan zijn dat die dool met de 
WD van Wiegel niet zal intreden. Dat 
antwoord, zo het nog gegeven wordt, heeft 
Hans Wiegel zelf ontkracht door op de laatste 
algemene vergadering van de WD, waar hij 
als fractieleider in de Tweede Kamer optrad 
(9 december te Breda) aan te kondigen dat op 
de zogeheten genadeloze oppositie van 
Den Uyl door het kabinet niet polariserend 
zal worden gereageerd. "Wij zullen ons beleid, 
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onze daden daar tegenover stellen", zei hU 
toen. 

Dit kabinet krijgt net als de kabinetten 
De Quay en De Jong maar nauwelijks het 
vertrouwen mee van het overgrote deel van de 
media en van de publieke opinie. Overigens: 
beide kabinetten zaten vier jaarl Als dit 
kabinet er echter in zou slagen om een beleid 
te voeren dwars door verouderde scheids
lijnen heen, een beleid gericht op het oplossen 
van de wezenlijke menselijke problemen van 
deze tijd, dan zou er een nieuwe periode 
kunnen aanbreken in het driestromenland van 
de Nederlandse politiek, met reële keuze
mogelijkheden binnen de drie stromen. 
Daarvoor is nodig: geen polarisatie van de 
zijde van het kabinet, (maar dat is reeds 
beloofd) en een bezinning binnen de PvdA. 
Het kabinet-Van Agt heeft wat dat betreft een 
grote taak, oppositieleider Den Uyl eveneens. 



Een nieuw perspectief 

mr. J. G. Rietkerk 

1948. Toen, bij de eerste verkiezingen waaraan 
wij als VVD deelnamen, kregen wij acht 
zetels in een parlement dat toen nog uit 
honderd leden bestond. Twee zetels meer, 
dan de Liberale Staatspartij bij de verkiezingen 
daarvoor had weten te veroveren. 

Ook onze invloed op het regeringsbeleid was 
in die beginjaren betrekkelijk gering. Het was 
de periode van de rooms-rode coalities. Onze 
partij-organisatie kon lange tijd beschouwd 
worden als een soort kiesvereniging, die 
eigenlijk alleen tot leven kwam in de periode 
van de verkiezingen. Wanneer de kandidaten 
gesteld moesten worden en wanneer een 
campagne georganiseerd diende te worden. 
Eerst in de 60-er jaren zijn wij ook qua 
mentaliteit uitgegroeid tot een moderne 
partij-organisatie. Het allerbelangrijkste is 
misschien wel dat wij vooral de laatste jaren 
onze aanhang steeds meer hebben gevonden 
in alle lagen van de bevolking. Zonder twijfel 
zijn wij nu een echte volkspartij geworden. 

Natuurlijk, alle jaren hebben wij geprobeerd 
een beleid te voeren dat recht deed aan alle 
bevolkingsgroepen, altijd hebben wij gestreefd 
naar een evenwichtige afweging van de 
verschillende belangen. Maar erkend moet 
toch ook worden dat onze aanhang toen 
toch vooral gevonden werd onder wat men 
dan wel noemt de wat beter gesitueerden. 
Vooral de laatste jaren is er op dat punt 
gelukkig enorm veel veranderd, honderd
duizenden werknemers gaven hun vertrouwen 
aan de WD. 

Even belangrijk is dat onze aanhang ook 
gevonden wordt onder alle religieuze 
stromingen in ons land. U herinnert zich dat in 
onze politieke duskussies lange tijd gestreden 
is over de vraag of een katholiek of 
protestant nu eigenlijk zou kunnen stemmen 
op of lid worden van een partij als de WD of 
de PvdA. Die diskussie behoeft nauwelijks 
meer gevoerd te worden: de doorbraak is een 
feit geworden. Daarbij is het goed er op te 
wijzen dat qua religieuze overtuiging de 
samenstelling van onze kiezersaanhang vrijwel 
gelijk is aan die van de Nederlandse 
bevolking. Ook in dát opzicht zijn wij een 
echte volkspartij geworden. 
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1978. Een partij met maar liefst 28 zetels In 
het parlement. Zes ministers en bijna een 
even groot aantal staatssecretarissen in de 
regering. Nooit na de oorlog waren wij zo 
sterk als nu. Critici die zeggen dat het 
liberalisme dood is en niet meer past in deze 
tijd zouden dit eens moeten bedenken. Maar 
wat ook een uitdaging, wat een kansen om 
onze samenleving nieuwe liberale impulsen 
te geven. Mag ik daartoe een eerste, en in 
het kader van dit .. feestnummer", beknopte 
aanzet geven? 

Mijns inziens gaat het er de komende 
regeerperiode om dat de individuele mens, 
met zijn vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, 
weer centraal komt te staan. In de achter ons 
liggende, zo sterk door de PvdA beheerste, 
regeerperiode, hebben wij voortdurend gezien 
dat getracht werd structuren te ontwikkelen 
waarin de mens zich zou moeten inpassen. 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de mens, 
in het socialistisch denken, ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de als ideaal gedachte 
structuren. Al te gemakkelijk wordt de ellende 
van onze wereld toegeschreven aan de foutieve 
structuren of het ontbreken daarvan. De 
socialisten, daartoe geïnspireerd door het 
marxistisch denken, lijken tot slogan van 
deze tijd uitgeroepen te hebben .,verbeter de 
wereld en begin bij de structuren". Natuurlijk 
is het zo dat de maatschappelijke ontwikke
lingen er ook aanleiding toe hebben gegeven 
steeds meer te gaan regelen en vast te leggen 
in allerlei structuren. Daarbij is het vanzelf
sprekend zo dat werkelijk goede structuren 
voor de individuele mens ook een nieuw stuk 
vrijheid kunnen gaan betekenen omdat hij 
daardoor nieuwe mogelijkheden krijgt. 

Na de oorlog hebben wij aan die ontwikkeling 
ook van harte meegewerkt: juist omdat zij 
voor veel mensen nieuwe mogelijkheden 
brachten. Maar tegelijkertijd dienen wij ons 
ook te realiseren dat deze ontwikkeling het 
gevaar inhoudt dat zij ten koste gaat van de 
individuele vrijheid; je kunt je immers ook de 
.,gevangene" gaan voelen van de structuren 
die je zijn opgelegd. Dan verkeren deze 
structuren in hun tegendeel; in plaats van 
bevrijdend voor de mens te werken, nemen 
zij hem mogelijkheden en vrijheid àf. 

Ik geloof dat wij zo langzamerhand in een 
situatie terecht zijn gekomen dat dit het geval 
dreigt te worden. Wij kunnen zeker niet door 
blijven gaan met het steeds meer regelen en 



het vastleggen in structuren, dan zullen wij 
zeker terecht komen in een Kafka-achtige 
lokettenmaatschappU, waarin voor het individu 
nauwelijks meer plaats is. 

Wanneer wU de tekenen van deze tUd goed 
verstaan wordt het nu tUd voor een andere 
benadering. Het wordt weer tUd aandacht te 
geven aan de mens als verantwoordelijkheid 
dragend wezen. In dit verband denk ik 
bOvoorbeeld ook aan de verhoudingen binnen 
de bedrUven. WU moeten daar af van 
verouderde gezagsverhoudingen en moeten 
toe naar meer verantwoordelUkheld voor de 
gang van zaken voor de werknemers die daar 
werken. 

Liberale politiek wil ook zeggen vru van 
dogma's. Al naar gelang de maatschappeiUke 
ontwikkeling kUken op welke wijze de vrijheid 
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van de mens het best gestalte gegeven kan 
worden. Daarom moet nu in onze samenleving 
een andere koers worden ingeslagen: niet 
meer te eenzUdig alle heil verwachten van 
steeds weer nieuwe structuren op steeds 
meer terreinen. Dat is een doodlopende weg. 
Het geven van weer een stuk eigen 
verantwoordelijkheid, nieuwe vrijheid, dáár 
gaat het ons om. 

Dat alles te realiseren is zeker geen een
voudige taak, te meer niet omdat zovelen nog 
menen dat de overheid het zo veel beter kan 
regelen dan de mensen zèlf. In de nieuwe 
noodzakelijk ontwikkeling zullen wij zelf als 
liberalen voorop moeten lopen. Dat zal 
bezinning en studie vergen. Ik hoop en 
vertrouw dat ieder van ons daartoe naar 
vermogen bereid is. De vrijheid die ons allen 
zo lief is, is het waard. 



Het zonnetje van het Binnenhof 

Jan Joost Llndner 

Er zullen vast wel VVD-ers zijn die 's nachts 
liggen te woelen wegens de sluipende 
bolsjewisering van dit land, de oprukkende 
misdadigheid, die maar niet de statistieken 
bereikt, de toenemende brutaliteit van jeugd en 
werknemers, het dagelijks ondergaan van 
klein-, midden- en zelfs grootbedrijven en de 
wroetende egalisering van inkomens, onderwijs 
en cultuur. Ze zullen er wei zijn, maar ik ken ze 
niet, of ze zeggen het nooit tegen mij. VVD-ers 
zijn blije mensen, de WD is verreweg de 
meest zonnige partij van Nederland. Even dacht 
ik dat de PPR - vooral onder leiding van Bas 
- het zou gaan winnen, maar al gauw bleek 
dat hier de blijmoedigheid van het Leger des 
Heils geëtaleerd werd. Die houdt op als de 
Mooie Boodschap niet mee op de koop wordt 
toegenomen. Bij de VVD is het nog mooier 
gesteld: degenen die de waarheid nog niet 
deelachtig zijn geworden, mogen wel deel
hebben aan de vreugde van het onbekommerd 
dagelijks bestaan. Sterker nog: er wordt geen 
enkele moeite gedaan de eigen waarheid te 
etaleren, of zelfs te doorgronden. De blijheid 
is puur, existentieel. Als ik een sombere bui bij 
mezelf wil verdrijven, denk ik dan ook vaak 
aan de VVD. 

Nu deze partij al dertig jaar het zonnetje van 
het Binnenhof vormt, wil ik daar graag eens 
rond voor uitkomen. Wellicht ben ik op het 
spoor gezet door de bekende VVD-kenner 
Henry Faas, die de fairness van de VVD eens 
omschreef als ,.de solidariteit van de tennis
baan". Liberalen in de Kamer maken op mij 
ook de indruk alsof ze liever in het hagelwit de 
zon over henzelf en het gravel laten blinken, 
dan dat zij in donkergroene banken luisteren 
naar het grommen van communisten, het klagen 
van sociaal-democraten of het grijze leed van 
christen-democraten in een godde- en zedeloze 
wereld. Bij de VVD is het altijd lente, de witte 
bal gaat heen en weer, zonder dat de punten 
erg tellen, en een gemiste slag leidt slechts tot 
goedaardige vrolijkheid wederzijds. Na het spel 
de handdruk, de kwinkslag en het glas. De dag 
van morgen kan slechts een nieuw feest zijn. 

Nu weet ik wel dat er somberder tinten aan 
dit beeld toe te voegen zijn, maar ik laat ze 
slechts tot contrast dienen om het wezen van 
de VVD beter uit te laten komen. Trouwens, de 
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bron van mljn Binnenhofse vreugde mag niet 
brak worden. Ik zie W1egel kordaat het spreek
gestoelte beklimmen, losse vellen vol gloeiende 
aantugingen tegen het Kabinet-Den Uyl in de 
hand. Hampapoeden worden aangekondigd, de 
veilheid van sociaal-democratisch handelen is 
slechts te peilen voor wie zo diep wil zmken. 
Is dit mijn VVU? Nee, tussen de inktzwarte 
wolken van Wiegels toorn breekt telkens dt1 
straling van fijnzmnige, doch eenvoudige 
humor. De traan leidt slechts de lach in. De 
rampen van het land vormen slechts het feest 
voor de oppositie. 

Daar lees ik wel eens donkere artikelen van 
neo-liberalen die de VVD geheel willen 
veranderen, het liberalisme een ideologische 
diepzinnigheid willen geven, die het leven in 
andere partljen zo verzuurt, en die zelfs tot 
strijd bmnen de vVD wil.en oproepen. Dezulken 
Z!Jn er, al blUft hun strijd krantepapier, maar het 
heett wein1g met de VVD te maken, want 
nergens maakt het drukken van ideeën zo 
wemig indruk als bü de bilJen van deze wereld. 
Waarom zou men lezen als nog zo veel aardigs 
te beleven is in deze welvarende samenleving? 
Bij de PvdA gaat een boos stuk over de partlj 
zelfs als een s1ddenng door het logge lijf. 
Het CDA trilt onder een dreigende speech van 
Aantjes, de gewetensnood treft aller zielen bij 
een Bergrede. De VVD behandelt zijn 
gewetenskwellers, hervormers en hemel
bestormers met dezelfde voorkomendheid als 
een nieuw Limburgs lid. Het idee dat hü zijn 
gedachten heeft willen uiten ontmoet een 
zekere bewondering en het soort sympathie dat 
Don Quichotte weet op te wekken. Men 
verschilt van onbelangrijke mening en dat mag 
allerminst een reden zijn om de pret te drukken. 
De VVD is daardoor vrij van boosaardige 
interne conflicten, zelfs vrijer dan de SGP, waar 
de preciezen Abma rekkelijkheid verwljten. 

De WD kent geen machtsstrijd en beschouwt 
de politiek ook niet als machtsstrljd. Want de 
macht in dit land ligt ergens anders en daar 
weten veel VVD-ers alles van. Macht is zwoel, 
giftig, emotionerend. Het is er, maar er hoeft 
niet over gesproken te worden, zeker niet in de 
politiek dat een nobel, amicaal spel dient te 
blljven. Wiegel, samengesteld uit twee delen 
vrolijkheid en een deel nuchterheid, is precies 
de man die de VVD belichaamt. Pas na ruim 
vijf maanden mocht hij aan de kabinetsformatie 
meedoen, tot dan een boze droom in de 
modderpoel van de machtsstrijd. Wiegel kwam 
binnen en de zon brak door. Geen getier, geen 



tergende vergaderingen met morose zwijg
pauzes, geen verkettering van nette heren als 
Andriessen, Van Agt en Kruisinga meer, geen 
oorverdovend wapengekletter om een snippertje 
regeermacht 

De politiek, geregisseerd door Wiegel, werd 
weer het hoofse gebeuren dat het in de beste 
dagen van het vaderlandse patriciaat was. Een 
goed glas, een beminnelijk woord, het soepel 
uitruilen van programformules en een 
gezamenlijk etentje met Van Agt In een nette 
tent. Dit alles als voorbeeld voor het land hoe 
de eigenste WO-stijl de blokkades doorbreekt, 
de harten verovert en de onderlinge solidariteit 
(of Is het fairness?) tussen de leiders vestigt. 
De VVD-blijheid overspoelt de politieke 
scheidslijnen, elimineert strijd en vijandigheid, 
herstelt na donkere jaren de harmonie. En -
dat is het mooie - er Is nauwelijks een 
serieus woord moeilijke politiek bijl 

Er zijn lieden met een melancholieke en jaloerse 
inslag, die de WD een conservatief imago 
willen opdrukken. Dit Is een grove misvatting, 
waar de WO elke eng-politieke omschrijving 
overstijgt. De WD Is conserverend in die zin 
dat zij de blije, verfijnde, tolerante en zorgeloze 
tradities van de vroegere herenpolitiek 
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belichaamt en zo behoudt. Het aangename 
verkeer tussen de tweeduizend regenten
families, die de oude Republiek beheersten, 
tussen de landjonkers en vooruitstrevende 
Industriëlen met goede opvoeding, die in de 
vorige eeuw af en toe naar het Binnenhof 
trokken om lichtvoetig enkele zaken van de 
nachtwakersstaat te regelen. 

De aangename bourgeoiscultuur Is aan het 
verdwijnen in Nederland. De manager en de 
hoge ambtenaar is een zwoeger, een letter
knecht en cijferboer geworden, te druk bezet 
voor de zonovergoten tennisbaan. Vooral In de 
sfeer van de vrije beroepen - nu al met 
verplichte pensioenregelingen - zijn nog 
restanten te zoeken. De VVD loopt nu vol met 
tobbers, zwoegers en bangerds, al is deze 
ontwikkeling nog te vers om het Binnenhof te 
bereiken. 

Het Is te hopen dat de WD niet wegspoelt, 
achter haar cultuur aan, en dan slechts als 
gestolde rest in het Openluchtmuseum bij 
Arnhem overblijft. Nee, dan liever een WD 
met drie zetels in het parlement, net zoals de 
SGP. Dat lijkt me een nastrevenswaardig getal 
en mijn Binnenhofse vreugde zal er allerminst 
om verminderen. 



Onderling vertrouwen en loyaliteit 

H. Wiegel 
in gesprek met een lid van de redactie 

Sprekend over de redenen 
waarom hij zich tot de VVD 
aangetrokken voelt en hoe dat 
ontstaan is: 

Mijn belangstelling voor de politiek werd in 
de tweede helft van de jaren vijftig gewekt 
door het optreden van wijlen Oud. De wijze 
waarop deze man politiek bedreef fascineerde 
mij; scherp als een mes, met een grote kennis 
van zaken. Toen ik in 1961 ging studeren had 
ik nog geen definitieve politieke keuze gemaakt. 
Niet van confessionele huize zijnde vond ik 
een keuze voor een van de confessionele 
partijen niet voor de hand liggen en aangezien 
ook de Partij van de Arbeid met alle regelzucht, 
haar eigen, mij niet aansprak, belandde ik bij 
een afdelingsvergadering van de JOVD. Daar 
waren toen erg weinig mensen aanwezig, maar 
het was wel heel gezellig. Juist dat laatste 
was erg bepalend voor mijn keuze. Hoe mensen 
met elkaar omgaan is in de politiek minstens 
zo belangrijk als de zakelijke overeenstemming. 
De JOVD kenmerkte zich toen door een sfeer 
van vriendschap. Dat heb ik ook later in de 
WD teruggevonden: onderling vertrouwen en 
loyaliteit. Ik vind overigens dat je dat 
vertrouwen als partijleiding alleen waarmaakt 
als je constructieve kritiek niet wegwappert, 
maar laat merken dat je die serieus neemt en 
als je daarnaast staat voor je zaak. Met dat 
laatste bedoel ik dat je duidelijk positie kiest en 
bereid bent de eventuele consequenties 
daarvan te aanvaarden. Vriendschap en 
vertrouwen vind ik dusdanig belangrijk, ook 
in de politiek, dat ik, ook al zou ik de 
socialistische beginselen zijn toegedaan, geen 
lid van de Partij van de Arbeid zou kunnen 
zijn. De manier waarop men daar met elkaar 
omgaat stuit mij tegen de borst; vooral de 
houding die het kader van ,nieuwe vrij
gestelden' in die partij zich aanmeet. Ik ervaar 
dat als een wezenlijk verschil met de WD, 
waar kritiek bijna altijd constructief is en 
geuit wordt in een sfeer van loyaliteit. 

Daarnaast hebben de liberale beginselen voor 
mij een bijzondere aantrekkingskracht. Wat 
dat betreft zijn ook weer de eerste jaren In de 
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JOVD belangrijk geweest. Ik herinner mij nog 
heel goed een gecombineerde vergadering van 
JOVD en VVD in 't Gooi, waar mevrouw Van 
Someren sprak. Treffend schilderde zij liberale 
beginselen die mij zeer aanspraken, zoals het 
centraal stellen van de menselijke vrijheid 
tegenover regelzucht, het scheppen van zo 
groot mogelijke ontplooiingsmogeiUkheden ook 
voor de mensen die niet in de best denkbare 
startpositie verkeren, het als positieve waarden 
erkennen van zelf verantwoordelijkheid willen 
dragen en proberen uit je zelf te halen wat in 
je zit. Dat sluit helemaal aan bij de levens
beschouwing en maatschappljvisie die ik 
vanuit het ouderlijk huis heb meegekregen. 
Mijn vader was voor de oorlog werknemer, en 
is na de oorlog met alle risico's van dien, maar 
gelukkig met succes, voor zichzelf begonnen. 
Dat heb ik altijd bewonderd. Het heeft te maken 
met zelf verantwoordelijkheid willen dragen en 
proberen uit jezelf te halen wat in je zit. 
Ik vind het gezond dat je daarvoor beloond 
wordt. Ideaal zou het dan ook zijn als onze 
maatschapplj zo ingericht zou kunnen worden 
dat iedereen, ongeacht zijn afkomst, de 
optimale kans op ontplooiing wordt geboden. 

,<t~ 

Het is deze combinatie van liberale beginselen, 
de wijze waarop ze politiek vertaald zijn en de 
manier waarop de mensen in liberale kring met 
elkaar omgaan, die mij aangetrokken heeft tot 
de VVD en maken dat ik mij daar thuis voel. 

Sprekend over enkele gebeur
tenissen die door hem als 
hoogtepunten in de periode van 
het na-oorlogse liberalisme 
zijn ervaren: 

Als een belangrijk hoogtepunt beschouw ik de 
fantastische verkiezingswinst die de VVD In 
1959 onder leiding van wijlen Oud boekte -
van 13 naar 19 zetels- terwijl de VVD opnieuw 
sinds lange tüd weer aan de regering van het 
land ging deelnemen. Dat is een enorme 
verdienste van Oud geweest. 

Zo iets hebben we nu weer meegemaakt. Na 
een moeilijke periode als regeringspartij -
met DS '70 als concurrent die de regering 
voortijdig had verlaten en splinterpartijen 
waaronder de MiddenstandspartU als kapers 
op de kust - slaagden we er in 1972 in een 
uitstekend verkiezingsresultaat te behalen. 
Desondanks had zich daarvoor de komst van 



een socialistisch-confessioneel kabinet al aan
gekondigd. We gingen opnieuw een moeilijke 
tijd tegemoet, maar nu als oppositiepartij. 
Oppositie voeren is een ondankbare taak. 
Nederlandse regeringen komen zelden ten val 
door acties van de oppositie, maar bijna altijd 
door conflicten binnen de regeringscoalitie. 
Wat de coalitiepartners over elkaar en over de 
regering zeggen is dan ook voor de media veel 
Interessanter dan wat de oppositie zegt of 
doet. Daaraan laat de regering zich toch niet 
veel gelegen liggen. En als ze al goede 
voorstellen van de oppositie overneemt zal dat 
nooit direct en zeker niet openlijk gebeuren. 

In die omstandigheden was het niet 
verwonderlijk dat in eigen kring onrust te 
bespeuren was. Onrust over de gevolgde 
koers. Angst dat de VVD in een isolements
positle zou komen te verkeren. Daarom heb ik 
het als een hoogtepunt ervaren dat de VVD na 
de afgelopen verkiezingen wederom gewonnen 
te hebben er bovendien in slaagde weer aan 
de regering van dit land te gaan deelnemen. 
Voor een niet onbelangrijk deel heeft de 
Partij van de Arbeid daaraan bijgedragen, maar 
ten dele heeft toch zeker ook de wijze waarop 
CDA en VVD tijdens de formatie met elkaar 
zijn omgegaan dat bevorderd. Dat we na een 
zware regeringsperiode een moeilijke 
oppositieperiode niet alleen in verkiezingswinst 
maar ook in regeringsinvloed hebben kunnen 
omzetten, heb ik persoonlijk beslist als een 
hoogtepunt ervaren. 

Sprekend over het perspectief 
voor de VVD in de komende 
jaren: 

In beschouwingen over de toekomst geef ik er 
de voorkeur aan de zaak pragmatisch te 
benaderen. Ik ben er altijd van uit gegaan dat, 
wil de VVD kunnen blijven deelnemen aan het 
bestuur van dit land, zij meer zou moeten 
winnen dan de confessionelen verloren. Om 
niet voor een zeer lange tijd in een isolement 
te raken, moest de eigen aanhang aanzienlijk 

14 

worden verbreed. Onder brede lagen van de 
bevolking die niet tot de traditionele VVD
aanhang behoorden, moest steun voor de partij 
worden verworven. Met name bij kiezers die 
tot dan confessioneel of socialistisch hadden 
gestemd. Dat vroeg om een benadering die 
niet zonder gevaren was en waarvan het 
succes allerminst bij voorbaat vaststond. Maar 
we zijn op de goede weg; ook de vakbeweging 
heeft moeten erkennen, dat veel van haar leden 
zich tot onze partij voelen aangetrokken. Ons 
aantal zetels in de Tweede Kamer is gestegen 
van 16 naar 28 en qua ledental is de partij 
verdrievoudigd. En nu we bovendien weer 
aan de regering deelnemen - eerder dan ik 
verwacht had overigens - mogen we zeggen 
dat de strategie succes heeft gehad. 

Daarmee zijn we er niet. Vooral de komende 
jaren zal het er om gaan de aanhang te 
stabiliseren en uit te bouwen, ook terwijl we 
regeringsverantwoordelijkheid dragen. We 
kunnen dat niet verontachtzamen, want als we 
onze optie op regeringsdeelname willen 
behouden zullen we als partij verder moeten 
groeien. Aan de ene kant zal dat vragen om 
een verdieping van onze liberale uitgangs
punten en daarbij zal de Teldersstichting een 
belangrijke rol hebben te spelen. Dat is nodig 
om de nieuwe kiezers en de nieuwe leden 
vertrouwd te maken met de liberale beginselen 
en hun band met de partij te verstevigen. Aan 
de andere kant zullen we er rekening mee 
moeten houden dat de komende verkiezingen 
voor Staten en Raden een eerste test-case 
zullen zijn voor het regeringsbeleid; of we dat 
nu willen of niet. Mijn optreden tijdens de 
campagne zal er dan ook op gericht zijn het 
regeringsbeleid centraal te stellen. Ik reken 
het tot mijn nieuwe taak het regeringsbeleid 
dichter bij de mensen te brengen. Vanuit haar 
eigen verantwoordelijkheid zal het vooral de 
taak van de Tweede Kamer-fractie - en met 
name van haar nieuwe voorzitter - zijn de 
liberale politiek over het voetlicht te brengen. 
Mij past dan ook de nodige terughoudendheid 
bij het spreken over het perspectief voor de 
VVD in de komende jaren. 



Voorkeur voor een permanente 
samenwerking met het CDA 

Mr. H. van Riel 

Vooral in de laatste jaren horen wij in onze 
WD nogal eens de klank dat de .,Liberale 
beginselen" uitgediept moeten worden. 

Uit de aard der zaak komen zulke geluiden 
dikwijls uit de min of meer oppositionele 
hoek, niet altijd, waar men niet zo tevreden 
was over het beleid van de heer Wiegel, 
bijvoorbeeld samenwerking met de PvdA 
wenste; daarnevens zijn er altijd sterk 
theoretisch geïnteresseerden, die zich liever 
met papier bezig houden dan met het werven 
van stemmen in concreto. 

Laat ons eerst eens naar het verleden kijken, 
waarbij de lijn niet tever uitgestrekt mag 
worden. In het begin van de achttiende eeuw, 
250 jaar geleden dus, ontstaan uit 
godsdienstige minderheidsrichtingen, die 
wettelijk van elke deelneming aan het staats
bestel uitgesloten waren, bepaalde groepe
ringen die niets moesten hebben van de 
reeds gemitigeerde officiële gereformeerde 
staatspolitiek. Wij denken hierbij aan de 
Rijnsburger Collegianten, de Oranje Appel, 
het Nut van het Algemeen, en talloze 
plaatselijke sociëteiten voor de hogere 
burgerij. Niet voor de élite. In die groep 
conformeerde men zich liever, op zeer 
gematigde wijze, aan het bestaande gezag. 
De verhouding tot de Stadhouder, onderlinge 
clantwisten, eigenlijk het gevecht om de 
banen, speelde daarbij de grootste rol. 
Tegen het eind van de achttiende eeuw komt 
de linkervleugel der patriotten op, die hier 
en daar het gezag in handen krijgt. Rechtse 
en linkse patriotten scheiden zich en de 
soldaten van de Koning van Pruisen brengen 
na Goejanverwellesluis een voorlopige 
oplossing. De Oranje-garderegimenten en de 
troepen der diverse provinciën verplaatsten 
het gezag weder naar rechts en de linkse 
patriotten vluchtten naar het revolutionaire 
Frankrijk. Gezag weten zij zich daar echter 
nauwelijks te verwerven. 

Vervolgens komt de Napoleontische tijd In al 
haar schakeringen. De afkeer van de 
bevolking van de annexatie was aanzienlijk. 
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Maar laat ons daarbij een ding niet vergeten. 
Frankrijk had onder Napoleon een hoog 
geordende, professionele buroeratie en 
administratief rechterlijke colleges, zomede 
bepaalde vormen van kiesrecht. Napoleon 
maakte de dienst uit, maar hield zich 
desondanks grosso modo aan bepaalde 
verworvenheden van de franse revolutie, met 
een sterk accent op de belangen der beter 
gesitueerde burgerij. In delen van Duitsland, 
vooral in het Zuiden, werden die rechts
vormen tot een blijvende verworvenheid. 
De Nederlandse burgerij werd na 1815, onder 
de betrekkelijk moderne grondwet van Koning 
Wiliem I, voor zover niet strikt theologisch 
orthodox, liberaal, zonder nochtans dat dit 
liberalisme enigerlei politieke, laat staan 
organisatorische, vorm kreeg. 

Het was de afkeuring van het financiêle 
beleid van Koning Willem I, dat tot wezenlijk 
verzet bij de burgerij leidde en de basis legde 
voor gericht politiek bestreven. De uit Gent 
gevluchte Prof. Dr. Thorbecke werd hoog
leraar in Leiden en zette zich tot nauwgezette 
bestudering der Grondwet van 1815 en dier 
tekortkoming in uitvoering en formulering. 
Met groot succes onder de studenten eerst en 
later onder de gehele min of meer 
welgestelden uit de middenklasse en soms 
ook uit de aristocratie. 

De in de achttiende eeuw dikwijls doorslag
gevende Doopsgezinde invloed speelde niet 
meer en de katholieken waren tevreden met 
de door hen bereikte godsdienstige en staat
kundige vrijheden. Grotendeels sterk 
neigende naar het liberalisme, nog in zijn 
ongeorganiseerde vorm. Ondertussen had zich 
een sterke tegenstelling ontwikkeld tussen het 
Zuidduitse en het Nederlandse liberalisme. 
In Baden en Württemberg namelijk waren links 
liberale groeperingen ontstaan, waarbij 
contacten met socialisten allerminst vermeden 
werden. Uiteindelijk kwam het hier en daar 
tot rebellie, waarbij de hogere arbeider en de 
zelfstandige handwerksman samengingen. 
Er vielen een paar honderd doden onder wie 
de Nassause Nederlandse generaal Baron von 
Gagern, die een deel der tegen de muiters 
ingezette rijkstroepen commandeerde (op 
eigen gezag overigens, als Nassause baron, 
niet als Nederlands militair). Thorbecke was 
van huis uit eerder conservatief, al heeft de 



familie wel contacten onderhouden met 
bepaalde hooggeplaatste patriotten. 

In de niet eens zo talrijke geschriften van 
Thorbecke Is alles streng pragmatisch 
gericht: het voldoen aan de eisen van de 
tijdgeest, In zijn strijd tegen de kerkelijke 
orthodoxie, hijzelf was luthers, eerder 
anti-Ideologisch. Typerend voor Thorbecke 
Is dat van hem geen enkel woord van 
protest hoort tegen de afzetting door de 
Koning van Hannover van zeven 
professoren In Göttingen, waar hij zelf 
had gestudeerd. Als persoon strikt pragmatisch 
gericht met eigen denkbeelden over de 
combinatie van parlementaire democratie en 
koninklijk gezag. Van nature een autocraat, 
gelijk velen In zijn tijd ondervonden hebben. 
Wezenlijke veranderingen In het Thorbecklaanse 
systeem beginnen op te treden aan het eind 
van de jaren 1870 wanneer bepaalde 
liberalen, ten onrechte wordt Mr Samuel van 
Houten hier altijd op de eerste plaats 
genoemd - deze werd snel conservatief -, 
zich gingen Interesseren voor de practische 
positie der arbeidersklasse. Een eigen 
vertegenwoordiger van die maatschappeliJke 
groepering vond men In de heer Heldt. Uit 
die tijd dateert het begin van de filantropische 
woningbouw, de oprichting van de Maat
schappij voor de Werkende Stand In 
Amsterdam en vervolgens, wederom van 
Amsterdam uit, de oprichting der Vrijzinnig 
Democratische Bond. 

Maar ook daAr Is nauwefliks sprake van een 
eigen liberale ideologie, maar meer van het In 
snel tempo toe willen geven aan een aantal 
verlangens van het zich In het socialisme 
organiserende proletariaat. Juist In Amsterdam, 
met zijn drie liberale kiesverenigingen, zien 
wiJ waar de basis van de schelding In het 
liberalisme ligt: Heren, middenstanders en 
Intellectuelen. met kantoorpersoneel achter 
zich. Het Ministerie Goeman Borgesius-Lely 
probeert. zeer productieve. tussenwegen te 
vinden. Grote Invloed Is daarbij niet te 
ontzeggen aan de denkbeelden van Prof. 
Cort van der Linden, practisch de enige man 
die ons iets over liberale achtergronden 
schreef. Dat Is nu 90 Jaar geleden en dit 
tijdsverloop zegt op zichzelf al Jets. 

Het georganiseerde liberalisme zocht zijn 
kracht In de pragmatische negatieve strijd 
tegen het socialisme en strijd tegen de 
bijzondere school. Al deze zaken waren over
dreven, de partij politieke propaganda begint 
dan eerst flink, maar desondanks verliest de 
liberale partij steeds meer Invloed. Strikt 
pragmatisch à la Thorbecke Is uitstekend en 
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kan succesvol zijn, mits goed doordacht en 
reagerend op de Zeitgeist, zoals Thorbecke In 
zijn enige, in het Duits geschreven, moeilijk 
begrijpelijke theoretische studie neerschreef. 
Thorbecke is een kind van de Duitse 
romantiek, allerminst van de Franse revolutie. 
Men vergelijke zijn studies met die der Duitse 
liberale professoren in het Staatsrecht. 
Werkelijk groot is de liberale partij alleen 
geweest, toen zij werd geregeerd door een 
betrekkelijk onplezierige man, die preeles wist 
wat hij wilde, wat mogelijk was en dat alles 
op basis van een superieur verstand en super 
feitenkennis. Van partijdemocratie zoals de 
socialisten en antirevolutionairen van het 
begin af aan gekend hebben, zij het in aanloop 
wat de antirevolutionairen aangaat, is zolang 
Thorbecke leeft geen sprake en de verhouding 
tot de liberale kamerfractie was grotendeels 
slecht, of eigenlijk non-existent. 

Van ideologie is geen sprake, eigenlijk ook 
bij Cort van der Linden niet. Persoonstwisten 
prevaleren, en tot de zwakheld van het 
liberalisme als politieke richting hebben die 
twisten biJ voortduring bijgedragen. Wat zien 
wij nu In Nederland op dit moment? Voor 
veruit het grootste deel zijn de ideêel liberale 
wensen :n vervulling gegaan, en de liberale 
partij was daarbij wel idealistisch, zij het niet 
ideologisch. Reeds vóór 1914 de strijd voor 
het algemeen kiesrecht en vrijwel tegelijkertijd 
voor het vrouwenkiesrecht. Medewerking aan 
allerlei regelingen voor staatspensioen ten 
dienste van de arbeidende klasse. De strijd 
v66r of tegen uitdieping ener liberale Ideologie 
gaat, dunkt mij, eigenlijk om woorden. 
Wat onderzocht moet worden zijn een paar 
punten, waarbij Ik ervan uitga, dat persoon
lijke en economische vrijheld een predominant 
element In het denken van ledere liberaal Is, 
eigenliJk gaat het meer om een levenshouding 
dan om politiek In de strikte zin voor wat de 
innerlijke basis aangaat. 

1. Welke door ons nimmer tegen te houden 
wijzigingen zou een wat andere welvaarta
verdeling In de wereld met zich meebrengen? 
2. Hoe Is de positie van Nederland In West
Europa, politiek en economisch gezien? 
3. Is het bestaan van het stelsel der 
ondernemingsgewijze productie, mede door 
een groot aantal deels psychologische 
factoren, niet onafscheidelijk verbonden met 
de persoonlijke vrijheid? Opent het vakbonds
soclallsme niet onvermijdelijk de weg naar de 
Joeqoslavlsche terreurstaat? 
4. Welke consequenties heeft de onderwijs
politiek In haar geheel voor de te verwachten 
maatschappelijke verhoudingen, los gezien 
van oorlogs- en bezettlngsrlslco? 
5. Wat is de rol van het militaire apparaat bij 



dit alles nationaal en Internationaal? De 
vrijheld bleek tot nu toe alleen te behouden 
In West-Europa en de Verenigde Staten. 
6. Tot op welke hoogte is het parlementair 
democratisch stelsel handhaafbaar als 
vrijheidsbehoud op de voorgrond wordt 
gesteld? 
7. Wat zijn de consequenties voor de samen
leving wanneer men het frele Bahn dem 
Tüchtigen uit de lijst der desiderata schrapt? 
Op deze punten moet het liberalisme kiezen 
en dan ligt voor mijn gevoel een keuze tegen 
het socialisme voor de hand. 
Voor mij Is het onderzoek dat Ik wens echter 
iets anders dan het uitdiepen van ldeologleên; 
dit laatste Immers leidt te gemakkelijk tot het 
doen van concessies aan allerlel massa
sentimenten, op begeerte gebaseerd, die 
onderling niet sluiten. 
Mijn lezer zal begrijpen dat Ik aan een 
permanente samenwerking met CDA, liefst In 
federatieve vorm, de voorkeur geef. Uit de 
aard der zaak afhankelijk van de vraag hoe 
dit CDA zich ontwikkelen zal. Slechts die 
samenwerking geeft de grootst mogelijke kans 
op het blijvend kunnen uitleven van het 
liberalisme als bij velen Inherente levens
houding. 
De pragmatische politiek van Wiegel en de 

zijnen heeft voorlopig tot resultaten geleld en 
dat sterkt mij In de gedachte, dat theoretisch 
onderzoek zich In die richting behoort te 
blijven voortbewegen. 
Of een "nieuw gezicht" de WD baat brengen 
zal, betwijfel ik. Naar mijn Idee ligt het 
aangrijpingspunt voor de WD bij de hoger 
betaalde arbeider, vakman en niet bij de 
half-intellectuelen van D'66. Ons bod Is dan 
toch nooit hoog genoeg, omdat In die groepen 
weinig voorkeur voor de historisch gegroeide, 
zeer succesvolle, nederlandse maatschappelijke 
hlerarchie bestaat en men Instinctlef naar de 
PvdA neigt. Dit geldt alleen zo lang hun 
leiding het goed doet. De semle-intellectueel 
Is wisselvallig In zijn voorkeursleven en 
dezulken hebben wij eigenlijk niet nodig. 
Kortom, Ik acht de kans op winst naar links 
klein, of zelfs zeer klein, en de kans op winst 
naar rechts, vla de nodige consolidaties, veel 
groter. 
En al mag de Invloed der Kerken als 
organisatiecomplexen achteruitlopen, gezien 
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de uitslag van de laatste verkiezingen Is er 
nochtans een vrij aanzienlijke kans op het 
zich handhaven van de confessionele 
partijen, wat rust en orde, zomede de zin voor 
de nationale tradities, In Nederland ten goede 
zal komen. 



Wat betekent de VVD voor mij? 

Mr. D. Slmons 

Het lijkt mij een goede gedachte van mijn 
voorzitter bij het dertigjarig bestaan van 
de WD bij velen te peilen hoe zij denken over 
de WD als politiek verschijnsel. Wij zullen in 
dit nummer van Liberaal Reveil hierover 
opvattingen, impressies. belevingen en ontboe
zemingen lezen van liberalen en vele anderen. 
Dit laatste acht ik een typische toepassing van 
een liberaal beginsel: openstaan voor de 
gedachten van anderen, ook al zijn wij -
wellicht aanvankelijk - het daarmede niet of 
niet geheel eens. Ik wil niet zeggen dat altijd 
waar is .. Du choc des opinlons jaillit la vérité'", 
maar nuttig is zulk een choc wel, al is het 
alleen reeds om zich over het eigen standpunt 
nader te bezinnen. Daarmede, met de lezing 
van de artikelen van anderen die ik nog niet 
ken. hoop ik na de verschijning van dit nummer 
mijn voordeel te doen. 

Wat mijn politieke keuze heeft bepaald, Is het 
streven van de WD naar vrijheld van de 
persoonlijkheid, een streven dat zich op menig 
terrein kan manifesteren en positief werkzaam 
kan zijn. Gedachtenvrijheid en vrijheld van 
levensovertuiging staan hierbij voorop. Die 
zijn, anders dan bij diverse andere partijen 
voorzover ze daar aangehangen worden, niet 
slechts een aanvaarding van wat nu eenmaal in 
de twintigste eeuw als politiek naar buiten 
moet worden geaccepteerd. doch zij zijn 
wezenskenmerken van de liberale gedachte. 

Daarmede Is ten nauwste verbonden het 
beginsel van verdraagzaamheid, de eerbied 
voor eens anders overtulging en voor de 
vrijheid een andere overtuiging te beleven. 
Het spreekt wel vanzelf dat ook deze vrijheid 
grenzen In acht moet nemen, wil haar toe
passing niet de grondslagen van onze 
samenleving aantasten. Doch dit laatste zal 
eerder van daden kunnen worden gesteld dan 
van overtuigingen. Ook wanneer wij ons keren 
tegen een misdadig handelen - Ik noem als 
voorbeeld terrorisme - dan wil dit niet zeggen 
dat wij niet de vrijheid willen laten om de 
politieke overtulging welke - m.l. ten onrechte 
- tot dit handelen kan voeren, te belijden en 
te propageren. 

Praktisch polltrek Is het beginsel van de vrijheid 
op menig terrein werkzaam. Het openbaart 
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zich In de eerbied voor en het streven naar 
handhaving van de mensenrechten, In het 
beginsel van gelijkheid en non-discriminatie 
ten aanzien van het bezit van politieke en 
maatschappelijke rechten, in de vrijheid van 
onderwijs. En ook In sociale grondrechten die 
tot strekking hebben aan de kansen tot 
ontplooiing van de persoonlijkheid in beginsel 
gelijke mogelijkheden te bieden. 

In de geschiedenis van de liberale gedachte en 
beweging valt sterk de nadruk op het streven 
naar vrijheid van handel en vrijheid voor de 
ondernemer. Het tegengaan van protectionisme, 
het laissez passer, laissez faire, waren 
praktische politieke doeleinden die In het 
bijzonder de negentiende-eeuwse liberalen In 
menig land nastreefden. Nog steeds geloven 
wij, liberalen, in de grote betekenis van 
vrijheid voor de ondernemer. Zowel omdat ook 
daardoor zijn menselijke vrijheid tot zelf 
bepaalde activiteit zoveel mogelijk tot haar 
recht komt, als ook omdat wij menen dat door 
dit vrijlaten van eigen initiatief de maat
schappelijke ontwikkeling in het verleden en In 
het heden belangrijk werd en wordt gediend. 
Maar dat wil niet zeggen, dat de liberalen niet 
aan deze vrijheid beperkingen hebben willen 
opleggen en openstaan voor de gedachte, dat 
deze vrijheid slechts waard is uitgeoefend te 
worden. wanneer rekening wordt gehouden met 
mogelijke maatschappelijke gevolgen van een 
ongebreidelde vrijheid. Aan de wieg van de 
sociale wetgeving hebben ook In de negen
tlende eeuw liberalen gestaan en zij zijn 
waarlijk niet de mlnsten geweest om te 
bereiken, dat die wetgeving Is uitgegroeid tot 
een essentiêle factor van welvaart en welzijn 
voor een groot deel der bevolking. Het 
liberalisme van deze tijd Is een sociaal 
liberalisme. Als zodanig acht Ik het een 
positieve kracht In onze samenleving en als 
zodanig hang Ik het aan. 

laat ik een bekentenis doen: Indien In Neder
land de Partij van de Arbeid een zwakke partij 
was, dan zou Ik geneigd zijn haar te steunen. 
Maar nu dit niet het geval Is, blijf ik trouw 
aan de liberale opvattingen, die In onze
gelukkig - naar Inzichten gedifferentieerde 
maatschappij een hoogst belangrijk tegenwicht 
vormen tegen een al te eenzijdig nastreven 
naar wat de PvdA In haar vaandel heeft 
geschreven. De volledige doorvoering van haar 
doeleinden zou lelden tot een zeer tastbare 
vermindering van de vrijheid van het individu, 
tot een vermindering van zijn mogelijkheden om 



eigen initiatieven te ontwikkelen. En tot een 
vermindering van de welvaart die nu eenmaal 
een onontbeerlijk fundament vormt voor het 
welzijn van de gehele bevolking dat wij hebben 
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bereikt en voor de instandhouding waarvan 
juist in deze jaren nog een hardnekkige strijd 
- zoveel mogelijk in samenwerking - zal 
moeten worden gevoerd. 



De kleine ambivalentie van een 
columnist 
J. Th. J. van den Berg 

Wie wat langer - zij het niet dagelijks - In 
het Haagse milieu rondwandelt, doet een 
merkwaardige ontdekking. Zijn persoonlijke 
sympathieën willen nog al eens haaks gaan 
staan op zijn politieke voorkeuren. Aanvanke
lijk gelooft hij dat het louter om Incidentele 
gevallen gaat, maar na verloop van tijd begint 
hij te geloven dat er een zekere stelselmatig
held In zit. 

Men moet, juist In dit soort zaken, voorzichtig 
zijn met het geven van voorbeelden. Men gaat 
licht "ad hominem" schrijven en een goed 
commentator kan zich daar beter van 
onthouden. Toch doe ik het, omdat het "ad 
hominem" spreken over politici uit de WD 
meestal In hun voordeel uitvalt. 

In het verleden heb Ik mij meer dan eens nogal 
kritisch uitgesproken over de WD en er, bij 
mijn weten, geen geheim van gemaakt haar 
politieke opvattingen en concepties, althans 
globaal genomen, niet te delen. Omdat ik dat 
ook "In eigen huis" heb mogen doen 1), kom Ik 
er nu niet op terug. 

Nog altijd komt een gevoel van grote weerzin 
bij me op als Ik de huidige minister van 
Binnenlandse Zaken over de conceptles van 
zijn partij voor de TV zie pleiten. Hoewel: zijn 
bespelen van het medium is van grote klasse. 
Dat heeft hij nog eens knap gedemonstreerd 
vanaf het ogenblik In de kabinetsformatie, dat 
hij "In de race" was: onvatbaar voor de 
ondervrager en met duivelse slimheld 
uithalend naar de PvdA en haar falen In de 
formatie. Niettemin: Ik voel haat opkomen. 

Niets daarvan In de - te spaarzame -
persoonlijke confrontaties. Hans Wiegel blijkt 
daar niet alleen een aardige man, maar 
bovendien Iemand die zijn persoon en zijn 
werk kan relativeren. Gruijters zou zeggen: 
"hiJ Is een man, die het op kan houden". Dat Is 

1) In "Liberaal Reveil", jg 16, oktober 1974 
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een bevrijdende ontdekking en het heeft 
Wiegel en mij er meer malen toe verleid bij 
"belangrijke bijeenkomsten" over veler 
hoofden heen, naar elkaar te staan knipogen 
en grinniken. 
Maar het overkomt me lang niet alleen bij de 
Grote Baas. Ik ken zo langzaamaan een niet 
gering aantal leden van de WD - liberaal of 
conservatief - die Ik niet alleen waardeer, 
maar die ik menselijk bepaald bewonder en 
althans heb Ik een zwak voor ze. (Het laatste 
Is voor een commentator niet eens 
ongevaarlijk). Ik noem daarbij geen namen, 
eenvoudig omdat het er teveel zouden 
worden. Wat het meest opvalt Is dat, al 
genoemde, bevrijdende relativisme. 

Dat relativisme - Jets mlnder bij Wiegel dan 
bij anderen, maar dat Is een kwestie van 
politieke rol - Is overigens politiek niet 
onbelangrijk. Het tekent, naar mijn over
tuiging, de authentieke democraat. De echte 
democraat Immers komt weliswaar op voor 
zijn overtuiging, maar houdt het althans In zijn 
achterhoofd voor mogelijk, dat hij wel eens 
ongelijk zou kunnen hebben. 

Er zit echter ook een andere kant aan dat 
relativisme, dat veel WD-ers zo aardig maakt. 
Daar komt ten dele ook de systematiek In mijn 
ervaringen vandaan, denk ik. Wie op stelsel
matige hervormingen In de samenleving uit Is, 
heeft wat mlnder gelegenheid om aardig te 
wezen dan zij, die - zonder volkomen 
tevreden te wezen - vinden, dat de samen
leving nog niet zo gek In elkaar zit. Met 
andere woorden: relativeren kan Jets te maken 
hebben met conservatisme, een vies geworden 
woord voor een allerminst ontoelaatbare 
levenshouding. 

Misschien verklaart dat ook een beetje, waarom 
ik een groot aantal vertegenwoordigers van 
mijn eigen partij (de PvdA) zo "draufgänge
rlsch" vind en zulke evangelisten. In zulke kring 
valt verdraaid weinig te lachen. Dat geldt 
natuurlijk niet voor tedereen - dat zou 
trouwens mijn ambivalentie tot schizofrenie 
maken - zomin als Ik elke liberaal of conser
vatief ook persoonlijk erg aardig vind. 

Wat tenslotte te beginnen - als je In 
systematiek gelooft - met mijn houding ten 
opzichte van Joop den Uyl. Een man die Ik 
niet alleen In veel opzichten - niet alle -



politiek waardeer, maar voor wie ik in het 
persoonlUke vlak een uitgesproken zwak heb 
gekregen ... 

Laat ik het er maar op houden, dat dat van die 
stelselmatigheid in ieder geval overdreven is 
en dat op toevalliger gronden zo veel WO-ers 
zulke aardige mensen zijn, ook al blijk ik aan 
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een groot aantal hunner politiek flink de 
pest te hebben. Voor dat laatste diene als 
troost, dat mijn weerzin tegen het CDA nog 
heel wat groter is. Enkele mannen en vrouwen 
daargelaten, die ik hetzij politiek, hetzij 
persoonlijk erg waardeer. Kortom: de 
ambivalentie van de columnist is allerwege. 



Opnieuw Liberaal Reveil 

mr. F. Korthals Altes 

Tijdens de laatste fasen van de formatie
pogingen van Den Uyl - ongeveer begin 
september -werd In dag- en weekbladen 
weer als actuele vraag aan de orde gesteld of 
de WD haar koers niet diende te verleggen, 
opdat in de niet al te verre toekomst samen
werking tussen PvdA en WD mogelijk zou 
worden. Op deze wijze geformuleerd zou een 
bevestigend antwoord niet geheel van 
opportunistische tendenzen zijn vrij te pleiten. 
De mogelijke aanwezigheid van opportunis
tische tendenzen werd nog versterkt omdat bij 
de argumentatie van een dergelijke koers
verlegging o.a. werd aangevoerd dat een 
meerderheid van liberalen en christendemo
craten in de toekomst toch niet verwezenlijk
baar zou zijn en dat langdurige oppositie 
onvruchtbaar was, tot verzuring zou leiden en 
tot kwaliteitsverlies, omdat liberalen die 
capabel waren zich met het landsbestuur 
bezig te houden wegens gebrek aan mogelijk
heden daartoe zich aan andere activiteiten 
dan de politiek zouden gaan wijden. Een 
aantal elementen In deze redenering verdient 
nadere aandacht, omdat er op zichzelf voor 
fiberalen geen enkele principiële reden Is 
socialisten wel en christen-democraten niet 
van samenwerking uit te sluiten. Alleen de 
feitelijke situatie behoort doorslaggevend te 
zijn. De vraag is echter: moet de WD in die 
situatie verandering brengen? De totstand
koming van een coalitie waarin liberalen 
deelnemen dient op pragmatische gronden te 
worden beoordeeld, waarbij het belangrijkste 
criterium dient te zijn in welke combinatie de 
liberale doelstellingen het best en het meest 
verwezenlijkt kunnen worden, zowel direct als 
In een wat verdere toekomst. Een dogmatische 
aanpak is aan het liberalisme wezensvreemd 
en al die keren dat de WD vóór verkiezingen 
samenwerking met de PvdA uitsloot, Is 
daarbij duidelijk gezegd dat het ging om: 
"deze keer niet'' en dat het nooit "nooit" was. 

Hegemonie der confessionele 
partijen 
Sedert de Invoering van het algemeen kies
recht tot 1967 hebben de drie confessionele 
partijen die thans In het CDA verenigd zijn, 
altijd de helft of iets meer van de kiezers op 
zich verenigd. Een kabinet zonder KVP of de 
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vooroorlogse RKSP heeft sedert 1918 niet 
bestaan. Tevens maakten van elk kabinet 
sedert 1918 de ARP en de CHU of een van 
beide deel uit. De samenwerking tussen deze 
drie confessionele partijen Is niet altijd even 
innig geweest en de RKSP voerde ook niet 
altijd de boventoon. In enkele kabinetten
Colijn was de verstandhouding tussen ARP, 
liberalen en vrijzinnig-democraten inniger 
dan tussen ARP en RKSP. Toch bleven deze 
drie partners van de oude schoolstrijd
coalitie, stoelend op dezelfde wortel des 
geloofs, zich tot elkaar aangetrokken voelen. 
Vanwege deze feitelijke macht van het 
confessionele blok lag het voor de hand dat 
een kabinet zonder KVP en ARP en/of CHU 
niet te vormen was. De motie-Deckers toonde 
dat aan, toen Colijn zich iets te weinig van 
de Tweede Kamer had aangetrokken bij zijn 
kabinetsformatie in 1938. Pas in 1967 zet een 
ingrijpende verandering in door het sterk 
teruglopen van de KVP, die zich tot dan toe 
altijd van ongeveer een derde van de stemmen 
verzekerd wist. Pas sedert 1967 Is de regel 
doorbroken dat ongeveer de helft van de 
kiezers op een der CDA-partijen stemde. Bij 
de in 1977 gehouden verkiezingen trad een 
stabilisatie in die mede aan de vorming van 
het CDA wordt toegeschreven: het CDA 
behield ongeveer een derde van de kiezers, 
was daarmee net zo sterk als de vroegere 
KVP voor 1967. Nieuw was, dat de PvdA 
groter werd dan de drie confessionele 
partijen te zamen (het CDA). Nieuw was ook 
dat de winst van de WD doorzette en de 
WD in 1977 twaalf zetels meer behaalde dan 
in 1971 en daarmee groter werd dan het 
grootste der samenstellende delen van het 
CDA, de oude KVP, die laatstelijk 27 zetels 
behaalde. Alleen op de verkiezingsuitslag 
afgaande was er derhalve in 1977 voor het 
eerst even veel of even weinig aanleiding het 
CDA buiten een regeringscoalitie te laten 
vallen als de PvdA. Wel was er, omdat de 
PvdA iets groter was dan het CDA en 
bovendien de meeste zetels had gewonnen, 
alle aanleiding dat de lijstaanvoerder van de 
PvdA als eerste de opdracht kreeg een 
kabinet te formeren. Daartoe werd dan ook vrij 
algemeen geadviseerd, ook door de Tweede
Kamerfractie van de WD. 

De PvdA had zich echter vastgeklonken aan 
een samenwerking met het CDA zolang het 
om de vorming van een meerderheidskabinet 
ging, omdat zij de WD van samenwerking had 
uitgesloten. 



Uitsluiting 
PvdA-VVO-combinatie 
De WD heeft voor het eerst in 1959 de PvdA 
van samenwerking uitgesloten toen Oud 
verklaarde dat er een kabinet zonder 
socialisten diende te komen. Hij zei daar 
direct bij dat het ging om het toen, na de 
verkiezingen van 1959 te vormen kabinet, en 
dat het nooit nooit was. In 1963 herhaalde zich 
een dergelijke situatie toen Toxopeus een 
soortgelijke verkiezingsbelofte deed. In 1967 
was het al niet anders, na een korte oppositie
periode tegen het kabinet van de sterke 
mannen Cals-Vondeling. In 1971 werd onder 
leiding van Geertsema in het verkiezings
programma een uitvoerige passage opgenomen 
met welke partijen de VVD niet zou samen
werken en met welke partijen bü voorkeur 
een stembusakkoord gesloten zou dienen te 
worden. Naast ondemocratische groeperingen 
als CPN en BP bevonden zich onder de 
uitgeslotenen PvdA, PSP en PPR. Met KVP, 
ARP en CHU vonden onderhandelingen over 
een te sluiten stembusakkoord plaats. D'66 
verwierp de uitnodiging die haar van 
VVD-zijde was gedaan. 

In 1972 en 1977 werd geen uitsluitingapassage 
in de VVD-programma's opgenomen. Wel was 
duidelijk dat de programmatische verschillen 
tussen PvdA en VVD zo groot waren, dat 
samenwerking hoogst onaannemelijk was. 
Trouwens, de PvdA sloot de VVD wel uit. 
Zo deed ook D'66. Juist vanwege het 
ontbreken van een uitspraak stond het de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer vrij in 
augustus 1977 aan te dringen op de vorming 
van een nationaal kabinet, waarbij geen der 
grote democratische partijen werd uitgesloten. 
Aan de wenselükheid van een breed samen
gesteld kabinet hield de VVD-fractie vast, 
ook tUdens de formatie van Van der Grinten. 
Op verzoek van Wiegel werd deze vraag 
voorgelegd aan CDA, PvdA en D'66. Het 
CDA was evenals de VVD wel bereid, PvdA 
en D'66 niet. 

Duur van een oppositieperiode 
Het verloop van de formatie was verder 
zodanig dat de vrees voor langdurige oppositie 
en de daarvan gevreesde gevolgen ongegrond 
bleek. Overigens, zou er sprake zUn geweest 
van een naar verhouding langdurige 
oppositieperiode wanneer de VVD nog vier 
jaar in de oppositie was gebleven? De VVD 
was onafgebroken in de oppositie van 1951 tot 
1959. De PvdA was in de oppositie van 1959 
tot 1972, met een korte onderbreking tijdens 
het kabinet-Cals-Vondeling. Het is dus 
geenszins ongebruikelijk dat een partij voor 
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twee of meer parlementaire perioden tot het 
voeren van oppositie wordt genoodzaakt, 
uitgezonderd dan de KVP sedert 1918. 
In 1959, na 7 à 8 jaar oppositie, bleek de WD 
niet verzuurd en leverde zij met Korthals en 
Toxopeus, beiden in de Tweede Kamer 
geschoold, goede bewindslieden. Wel moest 
de WD later nog bewindslieden putten uit 
liberalen die nog geen lid waren van de VVD, 
maar met de enorme ledenontwikkeling sedert 
1972 lijkt dat tot het verleden te behoren. 

• -·-·-.J 
Als de aangevoerde argumenten voor 
koerswijziging niet deugen, moet dan samen
werking met de PvdA voorgoed uitgesloten 
worden geacht? Het antwoord op die vraag 
is niet afhankelijk van een al dan niet daarop 
gerichte koerswijziging, maar van andere 
omstandigheden. 

Eigen koers 
De VVD doet er juist aan het eigen liberale 
beleid tot uitgangspunt te blijven nemen en 
van geval tot geval te beoordelen in welke 
combinatie zij het meest van haar politieke 
doelstellingen kan bereiken. Dankzij het over 
en weer respecteren van elkaars afwUkende 
standpunten en het op basis van gelijkwaardig
heid zoeken naar compromissen, kon 
zowel CDA als VVD in het regeerakkoord 
voldoende eigen programmapunten inbrengen 
om het akkoord voor beide fracties aanvaard
baar te doen zijn. Hetzelfde gold voor de 
zetelverdeling. Wanneer men beziet hoe de 
PvdA heeft geopereerd tegenover CDA en 
D'66, dan blükt dat het CDA voortdurend 
moest toegeven en dat D'66 min of meer 
quantité négligeable was voor zover haar 
ideeën (VAD, ondernemingsraden) afweken 
van die van de PvdA. Een partij met slechts 
8 zetels heeft natuurlijk ook niet zo veel in te 
brengen tegen twee "grootmachten" met 
53 en 49 zetels; dat moet wel in het oordeel 
over D'66 worden verdisconteerd. Maar ook 
de 49 zetels van het CDA mochten in de 
PvdA-visie niet tot hun recht komen. Hoe zou 
de VVD zich, met 28 zetels, wel staande 
hebben kunnen houden? Het zou, wilde een 
dergelijke samenwerking tot stand gebracht 
worden, een tussenvorm van het meelopen 
van D'66 en het toegeven van het CDA zijn 
geworden. Aannemelijker is echter dat de 
poging nog eerder was spaakgelopen dan in 
de PvdA-CDA-combinatie het geval was, om 
maar te beginnen met de maatschappij
hervormende wetsvoorstellen. 

Van meer belang nog dan de verschillen op 
sociaal-economisch gebied acht ik het 
mentaliteitsverschil tussen PvdA en VVD. 
Samenwerking is alleen dan mogelijk wanneer 



men over en weer bereid is elkaars stand
punten te respecteren en op z'n minst de 
waarachtigheid van elkaars bedoelingen te 
erkennen. Noch PvdA, noch CDA, noch VVD 
willen de sociaal zwakkeren het slachtoffer 
laten worden van de slechte werkgelegenheids
situatie en de stagnerende economie. Zij 
verschillen alleen in oordeel over de aanpak. 
De VVD heeft de aanpak van het kabinet-
Den Uyl zakelijk bestreden en alternatieven 
voorgesteld. Die alternatieven hielden in 
rendementsherstel en daardoor werkgelegen
heidsverbetering. Naar goed liberaal recept: 
het zwakke sterk maken. Voor rendements
herstel was noodzakelijk dat de overheids
uitgaven niet meer groeiden dan het nationaal 
inkomen (zgn. nullijn voor de collectieve 
voorzieningen). De PvdA noemde dat het 
bezuinigen op de uitkeringen aan de sociaal 
zwaksten en trok de bedoelingen van de VVD 
in twijfel. Zolang de PvdA, al was het maar 
alleen uit propagandistisch oogpunt, een 
CDA/VVD-kabinet verwijt dat het de mensen 
in de hoek zal trappen, is het mentaliteits
verschil zo groot dat samenwerking niet 
mogelijk is en dat verlegging van de koers van 
de VVD, anders dan door de eigen beginselen 
van vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag
zaamheid en sociale gerechtigheid geboden 
wordt, tot niets goeds kan leiden. Die koers 
moet telkens worden bijgesteld op grond van 
bovengenoemde beginselen en in overeen
stemming met de veranderende eisen van de 
tijd. Zonder etikettering als links of rechts, 
progressief of conservatief, zal het liberale 
beleid altijd beweeglijk, aangepast en 
aanpasbaar moeten zijn. 

Europese dimensie 

Daarbij komt nog een nieuw element dat ik in 
vele commentaren tot nog toe heb gemist. 
Voor de aanpak van steeds meer problemen 
is het nodig dat de handen over de grenzen 
heen ineengeslagen worden. Ons laatste 
verkiezingsprogram .,Vrijheid, werk en 
samenwerking" ademt op tal van punten reeds 
de Europese geest: op het gebied van 
bestrijding van werkloosheid en inflatie, 
milieubeleid en ruimtelijke ordening wordt al 
gewezen op gezamenlijke aanpak in 
Europees verband. Voor de defensie wordt 
reeds jarenlang internationale samenwerking 
in Noordatlantisch verband noodzakelijk 
geacht. Zowel wat de Europese als de 
Noordatlantische politiek betreft getuigt een 
radicale groep in de PvdA het meest van haar 
bezwaren. Dit is evenwel niet typerend voor 
de houding van de Europese socialisten in het 
algemeen. 
Bij de vaststelling van het liberale verkiezings-
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program voor de eerste directe verkiezingen 
van het Europese parlement in november 1977 
te Brussel bleek een vergaande mate van 
overeenstemming en van bereidheid elkaars 
standpunten te aanvaarden. Alle verhalen dat 
de WD in het spectrum van de Europese 
liberale partijen zo veel rechtser zou staan dan 
bijvoorbeeld The British Liberal Party en de 
FDP werden gelogenstraft door stemverhou
dingen en VVD-initiatieven. Van deze laatste 
noem ik de door de VVD ingebrachte 
milieuparagraaf, vooral voor wat de grens
overschrijdende vervuiling betreft en de 
internationale standaardisatie, de WO
paragraaf over de emancipatie van de vrouw 
(waarbij n.b. de Engelse liberalen de 
abortus-paragraaf mitigeerden!) en het samen 
met de Liberale Jongerenorganisaties in de 
E.G. (L YMEC) ingediende hoofdstuk over 
ontwikkelingssamenwerking. In Europees 
verband speelde de VVD op dat stuk de 
voortrekkersrol waarom ons nationale 
verkiezingsprogram vroeg. Hoewel ik aller
minst wil uitsluiten dat zich in Europees 
verband andere coalities zullen vormen dan in 
Nederlands verband, mogen wij wel bij het 
beoordelen van de relaties tussen VVD en 
PvdA in ogenschouw nemen hoe wij ons 
verhouden tot andere Europese liberale 
partijen en hoe de PvdA zich verhoudt tot 
andere Europese socialistische partijen. Wij 
erkennen volledig dat in diverse gemeenten en 
provincies - al was het maar vanwege onze 
voorkeur voor afspiegelingscolleges (al dan 
niet op basis van een program) - samen
werking VVD-PvdA en anderen van groot 
belang is. Maar op het gebied van de 
nationale politiek zal de Europese politiek 
steeds meer ingrijpen. Het is dan van belang 
de Europese ontwikkelingen mede in ogen
schouw te nemen bij het bepalen van de 
nationale koers. Met name voor wat de 
ontwikkelingssamenwerking betreft zou ik een 
Europese aanpak willen bepleiten waarbij in 
onderling overleg concentratielanden aan de 
speciale zorg van Europese, liefst Noord
atlantische, landen worden toevertrouwd, 
afhankelijk van de kundigheden en know how 
waarover de betrokken rijke landen beschikken 
en waaraan in de ontwikkelingslanden 
specifieke behoefte bestaat. 
Onze politiek mag niet te zeer gericht zijn op 
de vraag in welke combinatie wij de meeste 
kansen hebben liberalen in het kabinet te 
krijgen, maar bij welke opstelling de kans op 
wezenlijke liberale invloed - eventueel op 
termijn - het grootst is. Gelet op de kiezers
en ledenwinst - sinds 1971 tweemaal zes 
zetels winst en een bijna verdrievoudiging 
van het ledental - beleven wij een periode 
van Liberaal Réveil. Het voornaamste is dat 
dit réveil liberaal blijft. 



Er zijn best aardige liberalen 

Hein Roethof 

In het kader van een toespraak tot een jubilaris 
zou men eigenlUk alleen aardige dingen willen 
zeggen. Ik heb niet begrepen, dat de redactie 
zulks in dit geval van mu verwacht. Je zou 
althans met iets betrekkelijk aardigs kunnen 
beginnen. Toen Informateur Van der Grinten 
de mogeiUkheid van een kabinet van proges
sieven en liberalen wilde onderzoeken deed de 
anecdote de ronde, dat men er in kringen van 
de PvdA wel oren naar had. Maar deze 
drammerige dames en heren moesten natuurlUk 
toch weer een voorwaarde stellen. Die voor
waarde luidde: graag, mits Haya van Someren 
en Harm van Riel niet tezamen in zo'n kabinet 
zitting zouden nemen. 

Hieruit biUkt alweer, dat men zelfs van het 
goede teveel kan hebben. NatuurlUk zun 
liberalisme en socialisme twee wortels van 
een zelfde stam. Maar in de praktUk van ons 
land moet helaas geconstateerd worden, dat 
PvdA en VVD in menig opzicht zich tot elkaars 
spiegelbeeld ontwikkelden. Raadpleeg de 
verkiezingsprogramma's. 
Volgens de PvdA moet de gemeenschap 
richting geven aan de economische ontwikkeling 
van ons land. Volgens de VVD is een vrüe 
markteconomie en de particuliere onder
nemingsgewuze produktie de hoeksteen van de 
samenleving. Volgens de PvdA moeten de 
netto sociale uitkeringen aan het netto
minimumloon gekoppeld biUven. Volgens de 
VVD moet er juist een ontkoppeling plaats
vinden: de sociale uitkeringen waardevast en 
alleen AOW en AWW welvaartsvast. 
Volgens de PvdA moet er een kaderwet komen 
op de inkomensvorming, inclusief een wettelUk 
maximum-inkomen. Volgens de VVD moet de 
inkomensvorming vru zun en door het vrije 
spel van de maatschappelijke krachten worden 
bepaald. Volgens de PvdA moeten huur
verhogingen worden gebonden aan een 
maximum en in relatie gebracht tot de 
kwaliteit van de woning. Volgens de VVD 
moeten de huren worden vrUgemaakt; de 
mensen moeten leren om duurder te wonen. 

Volgens de PvdA valt de nadruk op spreiding 
van kennis, macht en bezit. De noodzakelijke 
bezuinigingen zUn in de eerste plaats gevonden 
op defensie, landbouw en verkeer en water
staat. De VVD wilde, als het aan haar alleen 
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lag, een aantal departementen best afschaffen: 
volksgezondheid, volkshuisvesting, CRM en 
ontwikkelingshulp. Juist de portefeuilles waaraan 
de PvdA hoge prioriteit toekent. 
BU zoveel verschil van mening wekt het 
verbazing, dat de laatste tijd in sommmige 
kringen van de VVD nogal gezinspeeld is op 
een samenwerking van VVD en PvdA in een 
niet te ver verwijderde toekomst. Even grote 
verbazing zou het kunnen wekken, dat daar in 
bepaalde kringen van de PvdA niet direct 
volstrekt afwijzend op is gereageerd. Het 
perspectief van voortdurende samenwerking 
met het CDA is blijkbaar ook geen onverdeeld 
genoegen. 

Optimisten wijzen op ervaringen in West
Duitsland, België en Engeland waar het wel nu 
en dan gelukt is om vormen van samenwerking 
tussen liberale en socialistische partijen tot 
stand te brengen. En, zo heet het dan, het 
gaat ons toch ook in Nederland gemeen
schappelijk om de vrijheid van de mens? Ja, 
was dat maar waar. De moeilijkheid is nu juist, 
dat je bij de VVD de indruk krijgt alsof het 
allereerst gaat om de vrijheid van de beter 
betaalde. 

Natuurlijk staat de vrijheid in goed socialistisch 
en echt liberaal perspectief centraal. Wie om 
zich heen kijkt ziet maar weinig landen in de 
wereld waar, ondanks alle ook hier bestaande 
moeilijkheden, zoveel vrijheid heerst als in 
ons land. Maar vrijheid veronderstelt niet een 
eindstadium, een stilstaand water, waarin je in 
't vervolg kunt leven. Vrijheid is altUd een begin, 
een startsignaal voor de volgende fase. 
Vrijheid, wil het goed zijn, houdt steeds een 
streven in. 

Bij de PvdA is de vrUheid dan ook toegespitst 
op de vrijheid tot iets: men is niet alleen 
"ontworsteld aan de slavernij" maar voor de 
PvdA is de vrijheid allereerst keuzevrUheid, de 
ontplooiingskansen van een ieder overeen
komstig zijn talent en ongeacht zijn afkomst. 
Bij de VVD is het vooral de vrUheid van, die de 
nadruk krUgt: bezit maakt onafhankeiUk. staat 
er in het VVD-programma. In de vrijheids
opvatting van de VVD verwacht men veel, zo 
niet alles, van de motor van het eigenbelang. 
Men is verkleefd aan de ondernemingsgewuze 
produktie waarbU niet de coördinatie doch de 
concurrentie hoogtU viert. Zoals Van der Berg 
(zeker geen revolutionair) in NAG-Handelsblad 
zei: de VVD beschouwt de grote onderneming 
als de garage om de hoek. Men vraagt ruim 



baan voor het particuliere Initiatief. Men ziet 
onvoldoende, dat om individuele ontplooiings
kansen te bevorderen de overheid corrigerend 
moet ingrijpen zodat de echte keuzevrijheid 
van mensen een kans krijgt. Dat is pas echte 
emancipatie: de samenleving leefbaar te maken 
door doelbewust te streven naar spreiding van 
kennis, macht en bezit. Niet de snoeken en 
bittervoorns gelijkelijk hun gang laten gaan. 
Maar, zo hoor ik opmerken, er zijn toch 
zodanige op de geestelijke en de individuele 
vrijheid van mensen toegespitste terreinen, dat 
althans daar vormen van samenwerking tussen 
PvdA en VVD zouden kunnen worden uit
gebouwd? Men denkt dan natuurlijk aan 
abortus, zedelijkheidswetgeving, alternatieve 
relatiepatronen, kortom aan allerlei zaken 
waarbij allereerst het recht van mensen om 
hun eigen leven te bepalen om de hoek komt 
kijken. 

Helaas, hoe het gegaan Is met de abortus weten 
wij inmiddels. De in de volksvertegenwoor
diging aanwezige meerderheid van progressie
ven en liberalen heeft geen bevredigende 
abortuswetgeving kunnen opleveren. De 
emancipatie van de jeugd is een kernpunt in 
het programma van de PvdA dat minister 
Van Agt hoofdzakelijk ervoer als een "aanslag 
op de gezinsstructuur". De PvdA-fractie kwam 
heel bescheiden met een motie op een beperkt 
terrein: de veiligstelling van de zorgvuldige 
hulpverlening aan minderjarigen in de hoop, 
dat dit een breekijzerfunktie zou kunnen 
vervullen in de strijd om een betere rechts
positie. De VVD steunde wel de motie maar 
tot dusver niet het daarop gebaseerde initiatief
wetsontwerp. 

Van mondigheid van mensen gesproken: hoe 
denkt de VVD over de democratisering van het 
bedrijfsleven en over de toekenning van een 
stakingsrecht aan ambtenaren? Bij de onder-
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gang van het landelijke Vrije Volk legde Thee 
Joekes destijds nog uit hoe anders het 
verdwijnen van het "onvervangbare" 
socialistscha geluid in de perswereld moest 
worden benaderd als het verdwijnen van een 
piasticfabriek. Maar in de praktijk weigerde de 
fractie van de WD iedere gerichte steun
verlening aan als gevolg van de door de 
kapitalistische structuur in moeilijkheden 
gekomen kranten. Zelfs over het afschaffen van 
de bede in de Troonrede zijn van de kant van 
de VVD bezwaren naar voren gebracht. 

Men ziet, dat er voor een goed huwelijk nog 
wel het een en ander aan mankeert. Op 
zichzelf is dat een beetje teleurstellend. Terecht 
wordt er in de Nederlandse politiek nogal eens 
geklaagd over een gebrek aan een alternatief 
sinds Oud de samenwerking met de socialisten 
uitsloot. Sedert mensenheugenis staan in ons 
land de confessionelen aan het roer van 
staat, wat op zich een ongezonde situatie is. 

Naar de verschillende mensen gesproken zou 
er ook best een aardig kabinet van progressie
ven en liberalen zijn samen te stellen. De 
onaardige mensen aan weerskanten laten we er 
gewoon uit. Naar de zaak gesproken ligt het 
allemaal een stuk ingewikkelder, gelijk ik heb 
trachten aan te tonen. Er zou door beide 
partijen heel wat moeten worden ingeleverd. 
Maar zolang de VVD als geheel niet duidelijk 
positie kiest, zelfs waar het direct gaat om de 
geestelijke vrijheid, zit het alternatief er 
kennelijk niet in. 

Liberalen, let op uw zaak, zo zou ik daarom 
willen roepen. Maar zal men zoiets van een 
lid van de PvdA - en dan nog uitgerekend 
bij gelegenheid van een jubileum - niet te 
vrijmoedig vinden? Ach, als ik de liberale 
verdraagzaamheid goed schat, valt dat wel mee. 
Er zijn best aardige liberalen. 



VVD en PvdA 
E. G. Stijkel 

Wie terugziet op dertig jaren WD 7ou tot de 
slotsom moeten komen dat hier sprake is van 
een succesvolle en misschien zelfs glorierijke 
ontwikkeling. 

Er is veel wat voor zo'n conclusie pleit: 
stemmen- en zetelwinst, deelneming in 
verschillende kabinetten, invloed in colleges 
van Gedeputeerde Staten en van B en W, en 
last but not least de herwonnen regerings
invloed. 

Ik onderken de invloed die mensen als Oud, 
Stikker, Korthals, Geertsema, Vonhof en 
Wiegel, om slechts enkele namen te noemen, 
op het politieke gebeuren de laatste dertig 
jaar hebben kunnen uitoefenen en er is alle 
reden tot dankbaarheid voor wat tot stand 
kon worden gebracht. 

Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, 
dat de kansen in de loop van die dertig jaar 
niet helemaal zijn benut. Waar ligt dat aan? 

Kort na de oorlog werd in Gouda een congres 
van de Bond van Jong Liberalen gehouden. 
Bij die gelegenheid heb ik betoogd dat de 
toentertijd sterk teruggelopen liberale aanhang 
in de eerste plaats zou moeten worden vergroot 
door een alternatief te bieden voor mensen 
die in de Partij van de Arbeid terecht waren 
gekomen en dat het om die reden alleen al 
ongewenst was om de zaken zo voor te stellen 
alsof er op alle punten tussen PvdA en wat 
toen nog de PvdVrijheid was een zwart-wit 
tegenstelling bestond. Die opvatting werd mij 
toen al niet door iedereen in dank afgenomen. 

De neiging tot het scheppen van een zwart-wit 
tegenstelling tussen VVD en PvdA, onderdeel 
van een streven dat sinds enige jaren 
polarisatie is gaan heten, heeft, anders dan 
men wellicht zou denken, de politieke 
duidelijkheid niet bevorderd. Bovendien heeft 
deze neiging de liberale invloed niet vergroot 
en, wat erger is, ze vormt, wanneer ze zou 
voortduren, een bedreiging voor onze samen
leving. 
Die stellingen verdienen verduidelijking 
De wezenlijke politieke scheidslijn loopt heden 
ten dage in Nederland tussen enerzijds 
degenen die van mening zijn dat de laat-
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kapitalistische maatschappij waarin wij leven 
een verderfelijke maatschappij is die zo snel 
mogelijk volledig moeten worden "omgeturnd" 
en anderzijds degenen die menen dat met 
vermijding van radicale omwentelingen het 
bestel langs democratische weg voortdurend 
moet worden aangepast aan veranderende 
denkbeelden en omstandigheden. Degenen die 
links van de scheidslijn staan zijn zozeer 
doordrongen van hun moreel gelijk dat zij hun 
oplossingen aan anderen menen te moeten 
opleggen. Zij streven daarom naar macht. 
De anderen, ofschoon overtuigd van de juist
heid van hun inzichten, zijn bereid hun mening 
aan die van anderen te toetsen. Zij streven 
niet naar macht maar naar invloed. 
De hier aangeduide scheidslijn loopt niet tussen 
de grote Nederlandse partijen en met name 
niet tussen PvdA en WD. Deze scheidslijn 
loopt dwars door de Partij van de Arbeid. 

Door ook van haar kant de indruk te wekken 
dat er een zwart-wit tegenstelling met de PvdA 
zou bestaan heeft de WD ertoe bijgedragen 
dat de leiding van de PvdA de fundamentele 
tegenstellingen in haar eigen gelederen heeft 
kunnen verdoezelen. Daarbij heeft die leiding 
meer rekening gehouden met haar militante 
linkervleugel dan met degenen die rechts van 
de scheidslijn staan. Dat proces is voor ieder 
die politiek gesproken niet volslagen blind is 
tijdens de afgelopen kabinetsformatie zichtbaar 
geworden. Het optreden van Den Uyl tijdens 
die formatie week intussen in geen enkel 
opzicht af van de gedragslijn die hij vanaf het 
begin van zijn politieke leiderschap heeft 
gevolgd. 

Behalve tot een verdoezeling van de tegen
stellingen in de PvdA heeft de polarisatie 
tussen die partij en de VVD ook nog een gat 
laten vallen op het politieke middenveld waar
door een in de Nederlandse politieke 
verhoudingen op zichzelf genomen overbodig 
verschijnsel als D'66 kon ontstaan. De dialoog 
die de WD vanuit een sterke positie met de 
PvdA had kunnen aangaan heeft D'66 vanuit 
een positie van zwakte ondernomen. Het 
gevolg is geweest dat D'66 het niet verder dan 
tot de rol van bijwagen van de PvdA heeft 
gebracht, dat Den Uyl de kamerzetels van 
D'66 eenvoudig bij die van de PvdA heeft 
kunnen optellen en dat in afwezigheid van een 
gevaarlijke zuiging ter rechterzijde de linker
vleugel zich steeds sterker kan doen gelden. 
Het is de grote verdienste van Van Agt dat 
hij gedurende een maandenlenge uitputtingsslag 



overeind is gebleven. Wiegel verdient alle lof 
voor het feit dat hij zich al die tijd beheerst en 
waardig heeft opgesteld waardoor hij op het 
juiste moment op de situatie kon inspelen. 

Een tweede kabinet-Den Uyl zou een volgende 
fase betekend hebben in een ontwikkeling die 
uiteindelijk - en naar ik vrees in niet eens 
zo heel veel jaren - in een extreem linkse 
situatie uitmondt. Een kabinet Van Agt-Wiegel 
verhindert voor het moment het voorthollen op 
die weg. Daarom alleen reeds verdient dit 
kabinet ons aller steun. 

Tegelijkertijd moeten we ons evenwel er reken
schap van geven dat het totstandkomen van 
dit kabinet op zichzelf het fundamentele 
probleem niet oplost. 

In een democratie is het ondenkbaar een partij 
als de PvdA duurzaam uit te schakelen van 
regeringsverantwoordelijkheid. Vroeger of 
later zal er weer met de PvdA worden 
geregeerd. Zal dit zijn met een PvdA die onder 
aanvoering van dezelfde of een andere 
tovenaarsleerling de tegenstellingen steeds 
sterker wil aanzetten en die in zijn streven tot 
machtsverwerving als elke Kerenski in een 
volgende fase zal worden weggevaagd en de 
democratie met hem, of zal het zijn met een 
PvdA die in een dialoog met anderen de 
werkelijke oorzaken van de vele bestaande en 
ontstane maatschappelijke misstanden wil 
helpen opsporen en maatregelen wil voor
bereiden om ze te bestrijden en op den duur 
weg te nemen. 

De PvdA bepaalt gelukkig niet autonoom welk 
gezicht ze zal vertonen. Dat wordt mede 
bepaald door het alternatief dat aan de kiezers 
wordt geboden. De scherp aangezette tegen-
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stelling WD-PvdA heeft de linkervleugel van 
de PvdA in de kaart gespeeld en de invloed 
van de rechtervleugel verzwakt. In de WD is, 
zij het in veel mindere mate, het omgekeerde 
het geval geweest. 

Niemand kan voorspellen In hoeverre wij In 
Nederland op den duur geheel zelfstandig onze 
politieke toekomst kunnen bepalen. Wij leven 
in Europa niet in een isolement. Maar voor 
zover wij daar wel toe in staat zijn zal die 
toekomst in aanmerkelijke mate afhangen van 
de wijze waarop de VVD zich de komende 
jaren zal opstellen. 

Spelen wij de polarisatie in de kaart dan 
versterken wij de extreme invloeden in ons land 
en vergroten het gevaar dat de democratie 
links uit de bocht vliegt. 

De te rechtse signatuur die ons ten onrechte 
is opgedrongen moet daarom worden uitgewist. 

In dat kader zal het dan ook mogelijk worden 
te gaan verkennen of er op den duur tot een 
politieke samenwerking met de PvdA kan 
worden geraakt. Ik ben ervan overtuigd dat in 
PvdA-kring velen een dergelijke verkenning 
zouden willen ondernemen. Alleen wie zwak in 
zijn schoenen staat moet de vrees koesteren 
in zo'n contact zijn identiteit te verliezen. 
De WD is in de afgelopen dertig jaar 
gegroeid tot een sterke partij, politiek zelf
bewust, die zo'n verkenning best aan kan. 

Niemand beoogt noch verwacht daarvan 
onmiddellijke resultaten. Dat behoeft ook niet; 
het begin van een officieus contact kan reeds 
van invloed zijn. En voorts: point n'est besoln 
d'espérer pour entreprendre, ni de réussir 
pour persévérer. 



Vijf redenen om niet van de 
VVD te houden 

J. PEN 

Het is dat u het me vraagt, want anders zeg ik 
liever geen onvriendelijke dingen over de VVD 
- maar het is waar, ik houd niet van die partij. 
Ik ken heel aardige mensen die er lid van zijn, 
en zelf ben ik eigenlijk ook een soort liberaal 
- maar nee, de VVD, dat vind ik hoofdzakelijk 
een nuttige instelling om je tegen af te zetten. 
Het program gaat nog wel, maar het is een 
bekend verschijnsel dat programma's slechts 
een geringe voorspellende kracht bezitten als 
het om het gedrag en de ideeën van de 
partijgenoten gaat. Zeer hinderlijk zijn de 
volgende kanten van de VVD-mentaliteit. 

1) Een scherp gevoel voor hiërarchie. Er 
bestaan volgens de typische WD-er, betere 
mensen en mindere. Een vest en een net accent 
- dat is al iets. Een militaire rang boven die 
van majoor is nog weer beter. De marine, dat 
zijn keurige lui. Managers ook. Arbeiders zijn 
geen slechte mensen, als ze hun plaats kennen, 
behoorlijke vaklui zijn en begrip tonen voor de 
problemen van het management. 

2) Aan de top van de WD-hiërarchie staat in 
Nederland onze geëerbiedigde Koningin, Hare 
Majesteit Koningin Juliana. Zonder dat WD-ers 
nu dadelijk op de knieën gaan als deze naam 
valt, komt er toch iets eigenaardigs in hun ogen 
en hun stem. Ik heb ze gezien, de parmantige 
liberalen, toen ze de Koningin een hand 
mochten geven. En de Prins-Gemaal, daar weet 
de rasechte WD-er geen kwaad van. Als het 
Wilhelmus gespeeld wordt schiet het WD
gemoed vol (maar tenminste één persoon, die 
in zijn t.v.-programma bevend van vette emotie 
dat nationale lied meezong, verdwijnt naar het 
buitenland als daar de belastingen lager zijn). 

3) Toen er op de televisie eens iets z.g. 
onfatsoenlijks te zien was - Beeldreligie 
heette het - snelden WD-kamerleden naar de 
katholieke minister van CRM en riepen om 
censuur. De katholieke minister trad er niet in. 
Nog steeds kan men WD-ers betrappen op 
een grote morele verontwaardiging die over hen 
komt als Haché-Servet in herinnering wordt 
gebracht. Ze delen deze verontwaardiging 
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natuurlijk met vele anderen (GPV-ers, AR, 
DS-70 ook wel), maar bij liberalen is zoiets 
toch een opvallend verschijnsel. 

4) Hebben is hebben en krijgen is de kunst. 
Dat vinden velen - WD-ers prijzen het 
bovendien aan. Maar volgens deze ideologen 
hebben de arbeiders niet alleen te veel praatjes, 
maar ook te veel geld. En ze willen, stel je voor, 
aldoor meer! Dat is zéér materialistisch van 
die arbeiders. Nog materialistischer vinden 
sommige VVD-ers het verlangen van bUstand
trekkers en WAO-ers naar hogere uitkeringen. 
En dat terwijl deze bijstandtrekkers en WAO-ers 
in het geheel niets presteren! 

5) Er moet aangepakt worden in WD
Nederland. De industrie is produktiever dan de 
dienstverlening. Schilders en schrUvers moeten 
er weliswaar óók zUn - maar ze bestaan toch 
bij de gratie van een efficiënte industrie, die 
het draagvlak vormt voor de economie. Wat die 
schilders en schrijvers uitvoeren mag leuk en 
aardig zijn, erg economisch is het niet. De 
schoorsteen kan er uiteindelUk niet van roken. 
Deze redenering hoor ik herhaaldelijk; op de 
vraag: "WD zeker?'' volgt vaak een verbaasde 
bevestiging. Mij verbaast het niet. 

Deze vUf redenen maken, dat ik mij toch beter 
thuis voel bij de PvdA. Ik geef dadeiUk toe dat 
ik ook wel eens een vest aan heb, de koningin 
een goed hart toedraag, begrip heb voor de 
problemen van de managers, inzien dat er 
grenzen zUn aan de hoogte van de lonen en de 
sociale uitkeringen, en begrUp dat we de 
industrie niet kunnen missen. Ook ben ik geen 
enthousiast voorstander van platte accenten en 
van het op de tv brengen van de heer Haché, 
terwijl hij juist bezig is in een fietstas te 
braken. Tevens is het waar, dat ik moeiteloos 
een vUftal verschUnselen binnen de PvdA kan 
noemen die mU een zekere weerzin inboezemen 
(de heer P. Reckmann is er één van). Maar 
de redaktie heeft mij niet gevraagd wat ik van 
de PvdA vind. De WD-er die door het 
bovenstaande onaangenaam wordt getroffen 
kan bedenken, dat ik niet zo erg van politieke 
partijen houd. Ze moeten er zUn, net als de 
industrie, en ze zijn heel belangwekkend om 
naar te kijken - maar om van te houden, nee, 
dat toch maar niet. 



Liberalen op nieuwe wegen 

G. M. de Vries 

Dertig jaar WD: een mijlpaal in de geschiede
nis van het Nederlandse liberalisme. Een 
moment om terug te blikken, maar vooral ook 
om vooruit te zien. Sinds 1948 is er enorm veel 
veranderd. De VVD is gegroeid tot een 
volkspartij met aanhang onder alle lagen van 
de bevolking. Met 28 Kamerzetels en een kleine 
100.000 leden behoort zij thans duidelijker dan 
ooit tot de "grote drie" in de Nederlandse 
politiek. 

Maar niet alleen de WD is veranderd. De 
samenleving is, met name de laatste jaren, in 
een stroomversnelling geraakt. Steeds 
ingrijpender veranderingen volgen elkaar in 
steeds sneller tempo op. Voor een liberale 
partij schept dat de plicht zich te bezinnen op 
de aard van die veranderingen, en op de 
mogelijke consequenties voor koers en beleid. 

Aan de ongebreidelde economische groei die 
kenmerkend was voor de jaren vijftig en zestig 
is in de jaren zeventig een eind gekomen. 
De schaarste van energie en grondstoffen 
wordt thans sterker gevoeld dan ooit te voren. 
In de meeste Westeuropese landen heeft de 
werkloosheid schrikbarende hoogten bereikt. 

De economische malaise heeft niet nagelaten 
het geestelijk klimaat in Europa diepgaand te 
beïnvloeden. Onlangs besteedde Time Magazine 
uitvoerig aandacht aan de effecten van de 
huidige economische situatie op de Europese 
jeugd. 

"Except among extremist fringes, the voices of 
European youth have rarely been more 
uncertain and muted with fear. More bewildered 
than belligerent, the young feel insulated and 
at odds with a society that reared them for a 
different world. They feel their education 
irrelevant and the few available jobs dull and 
badly paid. They were led to expect more. 
( ...... ) Above all, the young are demoralized by 
joblessness: there are more than 2 miJlion 
unemployed under 25, and they account for 
about 40 % of the European Community's 
6 miJlion who are out of work. lf there is a 
name for this group, it is the shut-out 
generation" (Time, 14 november 1977). 

Alles wijst erop dat deze "shut-out generation" 
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aanzienlijk in omvang zal toenemen. De 
geboortegolf van de jaren zestig zal in de jaren 
tachtig een arbeidsmarkt overspoelen die 
- mede gezien de groeiende vraag naar 
arbeid door vrouwen - nog veel krapper zal 
zijn dan thans. De verwachte economische groei 
in de landen van de Gemeenschap is bij lange 
na niet voldoende om dit groeiende arbeids
aanbod te verwerken. 

Interessant is, dat dit naar traditionele maat
staven toch verre van rooskleurige toekomst
beeld niet tot massale protestacties leidt. 
"lnstead of protesting, many appear resigned 
and fatalistic", aldus Time, dat erop wijst dat 
narcoticaspecialisten in Europa een heroïne
epidemie signaleren die de Gemeenschap het 
snelst groeiend aantal verslaafden ter wereld 
bezorgt. 

Enquêtes die in 1976 door de Stichting 
Maatschappij en Onderneming (SMO) en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau zijn gehouden, 
wezen uit dat onzekerheid thans een van de 
belangrijkste kenmerken van het geestelijk 
klimaat in ons land is. "Rondom 1975 valt het 
ontstaan van een klimaat van onzekerheid en 
pessimisme te constateren", aldus het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Wellicht is deze 
onzekerheid er mede de oorzaak van dat de 
tweede helft van de jaren zeventig een 
aanzienlijk conservatiever beeld vertoont dan 
het decennium ervoor. Zo blijkt uit het rapport 
van het Planbureau dat het aantal tegen
standers van de doodstraf sinds 1970 is 
gedaald met 13 % tot 41 %. dat de tolerantie 
ten opzichte van hasj-gebruik en andere rassen 
is teruggelopen, dat ,.rust en orde" 12% meer 
mensen aanspreekt dan in 1970. Tekenend is 
ook dat het aantal mensen dat niet verwacht 
dat een betere maatschappij kan worden 
gecreëerd bleek te zijn toegenomen van 
28% tot 44 o/o. 

Ongetwijfeld liggen er meer oorzaken dan 
uitsluitend de economische situatie ten grond
slag aan het huidige geestelijke klimaat in ons 
land. Er zijn meer zekerheden weggevallen dan 
alleen de (bijna) zekerheid van werk. Zo heeft 
de ontkerkelijking mede geleid tot verdwijning 
van traditionele vertrouwenslieden als dominee 
en pastoor. Legio oude waarden, tradities en 
taboes, niet in de laatste plaats op sexueel 
gebied, zijn aan scherven gegaan; het 
aanslaan van het ,.etisch réveil" van Van Agt 
valt er deels uit te verklaren. 



Dan is er de overal zichtbare schaalvergroting, 
die leidt tot vereenzaming en vervreemding van 
de burgers van hun werk, van hun bestuur, en 
van elkaar. Daarbij komt de versnelde 
ontwikkeling van wetenschap en techniek. We 
leven in een tijdperk van automatisering, van 
verwetenschappelijking van de samenleving. 
Veel universitaire en beroepsopleidingen blijken 
zo snel te verouderen, dat voortdurende 
bijscholing noodzakelijk is. De weten
schappelijk-technische evolutie verloopt in een 
zo hoog tempo, dat we van een permanente 
revolutie kunnen spreken. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze 
ontwikkelingen, hier in vogelvlucht en verre 
van uitputtend beschreven, velen te snel gaan. 
Van het oude vertrouwde beeld van de jaren 
vijftig en zestig blijft weinig over. De maat
schappij wordt dermate ingewikkeld en 
ondoorzichtig dat velen het spoor bijster raken 
en vervreemden van de wereld waarin zij 
leven. Politieke verantwoordelijkheid dragen 
impliceert in onze tijd vechten tegen deze 
vervreemding, en meedenken over mogelijke 
oplossingen. 

Van liberalen in het bijzonder mag een bijdrage 
aan de oplossing van dit probleem worden 
verwacht. De omstandigheden waaronder het 
liberale ideaal van zo groot mogelijke ontplooi
ingsmogelijkheden voor ieder mens gereali
seerd moet worden, veranderen met de dag. 
Liberalen zullen niet achter deze veranderingen 
moeten aanlopen, maar dienen er zelf richting 
en inhoud aan te geven. Zij moeten zelf het 
voortouw nemen bij het bepalen van gewenste 
veranderingen. Naar het woord van Thorbecke: 
"Wij zijn hervormers, niet omdat wij het willen 
zijn, maar omdat hervorming noodzakelijk is". 

Vooral op sociaal-economisch gebied staan we 
voor enorme uitdagingen. De plaats van de 
arbeid is radicaal aan het veranderen. De 
prof. mr. B. M. Teldersstichting heeft hieraan 
onlangs een diepgaande beschouwing gewijd. 
In het onder leiding van mr. J. G. Rietkerk 
geschreven rapport over de plaats van de 
arbeid in de maatschappij van morgen wordt 
als doelstelling van het arbeidsmarktbeleid de 
realisering van volledige en volwaardige 
arbeid genoemd. 

"Volledige werkgelegenheid betekent dat 
arbeidsplaatsen in voldoende mate beschikbaar 
komen voor een ieder die tot werken in staat 
en bereid is. Dat moet gelden zowel voor 
mannen als voor vrouwen en ook voor degenen 
die hun werkkracht niet voor de volle werktijd 
beschikbaar kunnen of willen stellen" (blz. 42). 
De suggesties die de Teldersstichting te dien 
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aanzien doet, o.a. op het gebied van de 
arbeidstijdverdeling, zijn ook in vakbeweginga
kringen positief ontvangen. Volwaardige werk
gelegenheid, zinvol werk, vergt o.m. 
humanisering van de arbeid, kleinschaligheid, 
afbreken van verouderde en onnodige 
ondergeschiktheidspatronen, bevorderen van 
democratisering en werkoverleg, aldus de 
Teldersstichting. 

Te hopen valt dat dit rapport, waarop in het 
kader van dit artikel helaas niet dieper kan 
worden ingegaan, en de vernieuwingsgezinde 
mentaliteit die eruit spreekt, de komende jaren 
ten grondslag zullen liggen aan de liberale 
inbreng in het kabinetsbeleid. De doelstelling 
van volwaardige werkgelegenheid, de relatie 
tussen onderwijs en arbeid, de verhouding 
tussen arbeid en inkomen, en vooral de 
maatschappelijke gevolgen van steeds meer 
vrije tijd voor steeds meer mensen zijn onder
werpen die in de komende jaren door liberalen 
moeten worden uitgediept. 

Liberalen hebben in het verleden altijd sterk 
de nadruk gelegd op het sociaal-economisch 
beleid. Dat is niet verwonderlijk: de VVD is 
opgericht in de opbouwperiode van de jaren 
vijftig, die werd gevolgd door een decennium 
van ongekende economische groei. Het behoeft 
dan ook geen verbazing te wekken dat het 
denken in de VVD grotendeels gebaseerd is 
geweest op de mogelijkheid van economische 
groei, en dat de politieke verlangens hierop 
waren afgestemd. 

De problemen van de jaren tachtig kunnen 
echter niet worden opgelost met het 
instrumentarium van de jaren vijftig en zestig. 
Op nieuwe problemen zijn nieuwe antwoorden 
nodig, zoals in het geciteerde rapport van de 
Teldersstichting wordt onderkend. De tijd van 
het economisch liberalisme lijkt voorgoed 
voorbij; de liberalen zullen het accent moeten 
verleggen naar de immateriële sector. 

Naarmate ingewikkeldheid, ondoorzichtigheid en 
schaalvergroting toenemen worden onderwijs
en welzijnsbeleid steeds belangrijker. Het 
onderwijs zal ingrijpend moeten veranderen 
om de sociaal-economische ontwikkelingen bij 
te houden. Via wederkerend onderwijs kunnen 
wij leren greep te krijgen op de toenemende 
vrije tijd. Via opbouwwerk en maatschappelijke 
dienstverlening kunnen geïsoleerde mensen en 
groepen in de samenleving worden terug
gehaald. 

Daarnaast eist de demokratisering van de 
samenleving onze aandacht op. Het gaat erom 
de burgers greep te laten houden op de maat-



schappeiUke en politieke ontwikkelingen. In 
zUn artikel ,.De strUd om het midden" (Liberaal 
Reveil februari 1974) heeft Vonhoff erop 
gewezen dat hier een van de meest 
fundamentele problemen van onze tUd ligt. 
,.Naarmate het ontwikkelingsniveau van onze 
bevolking toeneemt en het arbeidsproces in 
toenemende mate ruimte laat voor andere 
activiteiten, zal dat leiden tot een toeneming 
van het verlangen van de gang van zaken in 
sterkere mate mede te beïnvloeden. Dat past 
volledig in de visie die wU liberalen op de mens 
hebben. WU geloven in de wenseiUkheid elk 
individu de optimale ontplooiingskansen te 
bieden", aldus Vonhoff (blz. 3). 

In deze tUd, die zich kenmerkt door toenemende 
massificatie en grote mentaliteitsveranderingen, 
is bovendien extra aandacht nodig voor de 
geesteiUke vrUheid van het individu. De 
tolerantie neemt af, niet alleen rond het 
Binnenhof, maar vooral ook daar buiten. 
Liberalen hebben, zeker als zu regerings
verantwoordelijkheid dragen, een bUzondere 
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verantwoordeiUkheid voor de geesteiUke 
vrUheid. De positie van minderheden, de 
abortus- en huweiUkswetgeving, het beleid 
inzake pornografie, de positie van minder
jarigen, de discriminatie van ongehuwden zun 
enkele zaken die mede bepalend zun voor het 
geesteiUk klimaat in ons land. Een alert en 
slagvaardig beleid op deze punten, in samen
werking met gelUkdenkende groeperingen 
binnen en buiten het parlement, zou de 
herkenbaarheid van het liberalisme in niet 
geringe mate bevorderen. 

Een vernieuwingsgezinde VVD, een partU die 
bereid is nieuwe wegen te bewandelen, een 
even groot gewicht toe te kennen aan 
immateriële zaken als aan sociaal-economische 
en op de bres te staan voor de geesteiUke 
vrUheid, zou een beleid voeren dat niet alleen 
een antwoord bevat op de problemen van nu 
en morgen, maar dat haar bovendien de 
komende jaren een plaats in het midden van de 
Nederlandse politiek zou verzekeren. 



Tenslotte 
H. A. M. Hoefnagels 

Waarom ik destijds - vroeg in de jaren vijftig 
- lid ben geworden van de VVD, weet ik 
nog precies. Dat kwam door Leopold 
Aletrino. 

Ik werkte op de roemruchte redactie buitenland 
van het Algemeen Handelsblad. Maar "werken" 
is een twee-dimensionaal woord van een 
drie-dimensionaal gebeuren. Je werd (schamel, 
maar fatsoenlijk) betaald voor het najagen 
van je belangstelling. Dat was al prettig 
genoeg. Er kwam nog bij, dat die redactie na 
het dagelijkse doorgeven van de berichten 
vaak verkeerde in een moderne versie van 
een socratische Academia. 

Met volstrekte vrijmoedigheid werd er 
gediscussieerd over de sociale achtergronden 
van het Amerikaanse buitenlandse beleid, het 
historische karakter van de Bijbel, de rol van 
de Russen in de Sowjet-Unie, de betekenis 
van Nietzsche voor de toen belangrijkste 
stroming in de Nederlandse litteratuurcritiek, 
het achterdochtige karakter van de Fransen, 
het komende matriarchaat. Er was geen 
onderwerp te bedenken, waarover de chef niet 
méér wist. Meer dan wij jongere redacteuren. 
Meer dan voldoende om al onze met verve 
verdedigde stellingen onderuit te halen. 
Die socratische chef was Dr. A. L. Constandse. 
Liberale lezers zullen schrikken bij het 
vernemen van die naam. Een eenvoudige wijze 
om die schrik wat te bedaren is te stellen, 
dat Constandse toen wat gematigder, 
genuanceerder, door de recente oorlog 
realistischer dacht dan nu. Die stelling is juist, 
maar te eenvoudig. Meer in zijn geest (want 
enigszins provocerend) is het te zeggen, dat 
de erudiete anarchist in velerlei opzicht dichter 
bij het liberalisme staat dan hij en wij waar 
willen hebben. Maar daarover straks. 

De jongeren die deze Academia afleverde zijn 
bekend in politiek en journalistiek. Zij zijn het 
met Constandse zelden eens (hij zou ons dat 
trouwens kwalijk nemen). Maar zij zullen hem 
altijd dankbaar blijven. Hem en Leopold 
Aletrino. Minder algemeen bekend, minder 
diepgravend, was deze laatste toch behalve 
de auteur van de langst lopende rubriek uit 
onze vaderlandse journalistieke geschiedenis 
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(Van Overal) een onmisbaar element in onze 
opvoeding. Hoe? Dat kan ik het beste aan
duiden met een anecdote. Eddy Lachman, thans 
correspondent van NRC-Handelsblad te Parijs, 
had weer eens een vindingrijk commentaar 
geschreven. Aletrino las het voor het ter 
zetterij zou gaan. Zorgvuldig. Toen hij klaar 
was, draaide hij zich om, keek de auteur met 
zijn vriendelijk lachende ogen achter gouden 
bril aan en zei: "Ik vind het knap, Lachman, 
razend knap". En na een korte pauze: "Ik 
begrijp er niets van". Nu hielden wij in die 
dagen weinig rekening met de wensen van de 
lezers. Maar als een collega een artikel al 
onbegrijpelijk vond, plachten wij het toch niet 
In de krant te zetten. Onze intellectuele 
arrogantie was niet gering. Doch als iemand 
haar zo elegant doorprikte, bogen wij 
(tijdelijk) het hoofd. 

Deze Aletrino was lid van de WD. Over deze 
partij werd door ons jongeren nogal wat critiek 
uitgestort. Niet om de oude heer te jennen; 
zo was de sfeer niet. Wij vonden het in de 
Volkspartij maar een stoffige bedoening en 
zeiden wat wij meenden. Enfin, het zal nu 
onder jongeren niet anders zijn. Tijdens zo'n 
discussie draaide Aletrino zich weer eens om 
van zijn bureau en zei: "Jullie kunt best 
gelijk hebben. Maar wordt dan lid en verandert 
er wat aan. Als jullie het niet probeert, is al 
die critiek - hoe intelligent ook - niet meer 
dan gesnater". Het werd een heel debat. De 
volgende dag heb ik mij opgegeven. 

Zo werd ik lid van de VVD. Met de nadruk 
op lid. Veel moeilijker is de vraag te 
beantwoorden, waarom ik lid werd van de 
VVD, met de klemtoon op de naam van de 
partij. Het zou aardig zijn als ik kon zeggen, 
dat ik het beginselprogramma nauwkeurig had 
bestudeerd en het geheel of grotendeels 
onderschreef. Ik twijfel echter of ik het zelfs 
maar had gelezen. U wel? 

Ook de gebruikelijke verklaring voldoet niet. 
Men kan die aantreffen in de oude leggers van 
Handelsblad én NRC. Men zoeke de hoofd
artikelen op, die werden geschreven aan de 
vooravond van verkiezingen. Daarin stond 
steevast, dat het geloof als grondslag van 
politieke partijvorming werd afgewezen. 
Vervolgens dat de neiging van de PvdA de 
overheidsbemoeiing te versterken het ook 
niet was. Daarna werd een stem op een der 
kleine partijen min of meer verloren genoemd. 



En dan kwam de schrijver tot de enig over
blijvende partij: de VVD. Een keuze uit het 
ongerijmde dus. Zo van: Wat anders? 
Enthousiasme sprak daar niet uit. Veeleer een 
neiging zich terug te trekken uit het gewoel en 
gewauwel op een partij van niet-politici. 
Fatsoenlijke lieden die wel wat konden en zich 
er niet alleen bij neerlegden maar er zelfs een 
zeker behagen in schiepen in de minderheid 
te zijn. 

De aangehaalde verklaring voldoet niet, omdat 
zij een cirkelredenering inhoudt: liberalen zijn 
liberaal omdat zij iets anders niet zijn. De 
afstandelijke toon van die oude hoofdartikelen 
zegt meer dan de inhoud. Het ging meer om 
de wederzijdse herkenning dan om de 
ideologie. Soort zoek soort. Fatsoenlijke lieden 
etc. 

Ik weet niet of Prof. C. D. Darlington gelijk 
heeft, die in zijn te weinig bekende boek 
'The EvaJution of Man and Society de 
geschiedenis heeft beschreven als een 
biologische ontwikkeling. Darwin ging van 
mensaap tot mens, Dadington van eerste mens 
tot nu. Onbewuste processen, die worden 
beheerst door "breeding systems" en die deze 
op hun beurt beheersen. Om elk misverstand 
te vermijden: met racisme heeft dit alles niet 
van doen. Al was het alleen maar, omdat 
Darlington evolutie aantoont waar ethnische 
vermenging plaats vond. 

Ik weet ook niet, hoe zijn visie toe te passen 
is op ons eigen land, dat ethnisch sterk 
gemengd is en waar het sociale proces sterk 
is beïnvloed door godsdienstige twisten, die 
toch zeker niet alle scheidslijnen trokken 
samenvallend met ethnische grenzen. De 
sociaal-biologische geschiedenis van ons land 
is bij mijn weten nog niet geschreven. De 
tolerantie, die ons gecompliceerde evenwicht 
in stand houdt, doet ons huiveren voor dat 
karwei. 

Ik weet echter wel, dat generaties lang de 
Nederlander werd geboren met zijn geloof en 
zijn politieke overtuiging. Men ging naar de 
kerk en stemde op de partij van zijn ouders. 
Handelsblad en NRC mochten confessie geen 
goede grondslag vinden voor politieke partij
vorming, vrijzinnigheid en liberalisme gingen 
toch opvallend vaak samen. Ik ben min of 
meer als Remonstrant opgevoed en heb de 
VVD niet bewust gekozen; het is niet in mij 
opgekomen, dat ik bij een andere partij zou 
kunnen horen. 

Wie het zo ziet heeft geen reden daar trots op 
te zijn (dat ware snobisme). Hij heeft echter 
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ook geen reden zich te generen, zoals 
tegenwoordig nogal eens gebeurt. Als een 
sollicitant naar het directeurschap van een 
onderwijsinstelling zich in slordig spijkerpak 
hult, omdat hij meent anders geen kans te 
maken, weet ik niet wat ik erger vind: de 
nieuwe variant van social control die hem tot 
een pias maakt, of zijn onderdanigheid. Een 
vieze smaak krijg ik wel in de mond. 

Ik voel mij gewoon comfortabel in mijn 
driedelige pak. Anderen niet en wat zou dat? 
Jan Joost Lindner beschrijft elders in dit 
nummer het tennisclub-facet aan het karakter 
van de VVD. Hij heeft wel gelijk. Wij houden 
ons met gemak aan bepaalde omgangsvormen 
en nemen het spel niet helemaal serieus. En 
wat zou dat? Zo zijn wij nu eenmaal geboren 
en getogen. De democratie is mede een 
kwestie van politieke omgangsvormen; ons 
relatiVisme maakt het ons mogelijk vrijheid 
te gunnen aan anderen. En Rosa Luxemburg 
heeft al gezegd, dat de vrijheid de vrijheid van 
anderen is. Wij mogen ons dus best als partij 
van Vrijheid en Democratie afficheren. Alleen 
in dat prefix Volks- zit een stuk modieuze 
pretentie. 

Juist wie zich comfortabel voelt in zijn 
maatschappelijke pak kan, dunkt mij, het 
gemakkelijkst verkeren met andersdenkenden. 
Dat geldt niet alleen van liberalen. Het geldt 
voor katholieken en hervormden, voor 
socialisten en anti-revolutionairen. Verkeren 
betekent dus niet alleen vrijblijvend omgaan. 
Maar ook gezamenlijk werken aan verbetering 
van aller positie. Wij liberalen hebben 
misschien wat minder belang bij maat
schappelijke verandering dan groepen die lang 
op het tweede plan zijn gehouden en nu in een 
emancipatie-proces zitten. Maar daarom zijn 
wij nog niet tegen zulke emancipatie-processen. 
Onze beginselen duiden op het tegendeel. Wij 
zijn alleen tegen eenheidsworst. Wij willen 
geen spijkerpak aantrekken om te "bewijzen" 
dat wij voor sociale voorzieningen zijn, noch 
willen wij de vrijheid tot culturele verschillen 
afzweren om te tonen dat het ons ernst is met 
ons pleidooi voor gelijke kansen. 

Op die roemruchte redactie buitenland van het 
Algemeen Handelsblad is D '66 bedacht. 
Hoeveel waardering ik ook had voor de 
collega's die de oude partijen wilden doen 
ontploffen, ik heb er nooit iets anders in 
kunnen zien dan een tijdelijk verschijnsel. Het 
kwam voorts uit wat Prof. A. Lijphard later de 
ontzuiling noemde, wat beter de ontworteling 
kan heten. D '66 was en is geen links-liberale 
partij, zeker geen herleving van de Vrijzinnig 
Democratische Bond. Er zat en zit een 



technocratisch element in, een stuk Wille zur 
Macht van uit het nest gevallen intellectuelen. 
Gereguleerde Wille zur Macht, dat wel. De 
oprichters waren fatsoenlijke lieden. Maar ik 
voelde en voel een gevaar in het organiseren 
van de ontworteling, In het doorsnijden van de 
banden met het verleden, In de ontkenning der 
historiciteit. Wie zich niet prettig voelt in zijn 
huid, neigt tot onduldzaamheid. 

Sinds 1966 Is de Nederlandse politiek een 
wirwar van emancipatie-processen, waarin bij 
velen de historiciteit verloren is gegaan, waarin 
de omgangsteen intolerant is geworden en 
waarin degenen die de breuk met het verleden 
betreuren conservatieven worden gescholden. 
Zoals gezegd, ik denk dat dit een tijdelijk 
verschijnsel is. Een noodzakelijke fase ook. 
Maar ik denk dat wij spijt zullen krijgen. 
Omdat het weer aanknopen bij de culturele 
grondslagen van onze pluriforme maatschappij 
niet gemakkelijk zal zijn. Het zal intolerante 
tegenbewegingen aan de oppervlakte brengen, 
die niet alle Ethisch Reveil zullen heten. 

Ik heb verklaard waarom ik bijna dertig jaar 
geleden lid werd van de VVD en waarom het 
juist de VVD werd. Ik heb ook verklaard 
waarom Ik lid ben gebleven toen D '66 
aanklopte. Maar daarmee ben ik er nog niet. 
De vraag rest, wat de dertigjarige WD nu voor 
mij betekent. Om dit te beantwoorden moet 
Ik aanknopen bij wat ik hierboven schreef 
over het nabuurschap van anarchisme en 
liberalisme. 

Ik kan er niet tegen dat de ene mens de baas 
Is over de andere. Anders dan de anarchist 
aanvaard ik, dat de ene mens op beperkt 
terrein (funktioneel) beslissingen moet nemen, 
waaraan andere mensen zich te houden hebben. 
Ik aanvaard zulks onder het voorbehoud van 
Inspraak en openbaarheid. Maar ik weiger aan 
te nemen, dat de funktienale baas daartoe ook 
op andere terreinen baas moet spelen, zich 
boven anderen gesteld mag achten, van 
anderen onderdanigheid mag verlangen. Dat 
sluit goede omgangsvormen niet uit, Integen
deel. 

En wat Ik van één mens niet aanvaard, kan Ik 
ook niet nemen van een abstractie als De 
Staat. Die staat zijn wij allemaal. Op praktische 
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gronden worden enkelen met de lelding belast. 
Wij kunnen die enkelen wegstemmen. Zolang 
wij zulks niet doen, hebben de bestuurders 
hun legitimatie. Maar die is niet absoluut, zelfs 
niet tijdelijk. Net als de funktienale baas mag 
de staat slechts na inspraak en openbaarheid 
beslissen op die terreinen, waarop wij haar 
uitdrukkelijk die bevoegdheid hebben verleend. 

De trend van deze tijd is anders. Ondanks alle 
verhalen over inspraak menen bestuurders 
verder en verder te mogen ingrijpen in het 
maatschappelijk leven, in onze particuliere 
levens, zolang een meerderheid hen niet 
wegstemt. Ik acht dat verwerpelijk. De 
revolutie van de tweede helft van de 18e eeuw 
is toch niet voor niets geweest? Ook als wij 
erkennen, dat de progressieven worden 
bewogen door behoefte aan emancipatie van 
allen, waartegen liberalen principieel niet 
kunnen zijn, mogen wij stellen, dat wij een 
optimum dreigen te passeren of al gepasseerd 
zijn, waarna emancipatie verkeert in haar 
tegendeel: de almachtige Staat, eenheidsworst, 
dwang onder het mom van vrijheid. 

Omdat dit de trend van deze tijd is, omdat 
opkomende tegenbewegingen mij niet zinnen, 
vind ik steun aan het georganiseerd liberalisme 
noodzakelijk. Prof. D. Simons schrijft elders In 
dit nummer iets dergelijks, maar van de andere 
kant benaderd: Als de PvdA een kleine 
partij was, zou ik op haar stemmen. Ik kan mij 
dat (zij het met moeite) wel voorstellen. Maar 
de PvdA is niet klein. De politieke groeperingen 
die de staat sterker maken zijn overal groot. 
Daarom is het liberalisme nu meer nodig dan 
ooit. Ik hoop dat hiervan iets heeft door
geklonken in het Liberaal Manifest dat ook tot 
de 30-jarige geschiedenis van de WO behoort, 
er helaas wat te snel toe is gaan behoren. 
Bij herlezing blijkt het nog aardig bruikbaar. 
Er Is heel wat kritiek uit te oefenen op de 
VVD. Zij doet wel eens aan verschrikkelijke 
vereenvoudigingen. Maar wat hebben wij 
eraan, als de kiezers zouden kunnen zeggen: 
Razend knap, maar wij begrijpen er niets van. 
Ook de jongeren van nu zullen de partij stoffig 
vinden. Maar zij is het georganiseerde 
liberalisme. Men moet er lid van zijn, opdat 
kritiek, hoe intelligent ook, geen gesnater 
blljve. 
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Voorwoord 

De uitslag van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten was voor redacteur 
H. A. M. Hoefnagels aanleiding tot 
"Onorthodoxe bespiegelingen". Hü staat 
met name stil bü het verkiezingsresultaat 
van het C.D.A. en hü oppert dat - ondanks 
de voortschrüdende deconfessionalisering -
het C.D.A. best eens een grote partü zou 
kunnen biUven. Wat is dan de positie van 
het liberalisme? 

Redactielid drs. R. V. W. M. Lantain gaat in 
op het vraagstuk van de ethiek in de 
internationale betrekkingen. Is de tegen
stelling tussen ideologiserend moralisme 
enerzUds en pragmatisme en realisme 
anderzUds hanteerbaar? De auteur waar
schuwt voor verabsolutering van deze 
l:'egenstelling. 

In een lang maar zeer lezenswaardig artikel 
van het lid van de redactie 
dr. G. Zoutendijk is de leefbaarheid In 
Nederland in het komende decennium ter 
diskussie gesteld. Het artikel is een weer
gave van een inleidende voordracht voor de 
partUraad van de V .V.D. in november 1977. 
Vanuit een liberale gedachtengang wordt met 
name aandacht geschonken aan de technisch 
wetenschappeiUke ontwikkeling, de groei
problematiek, Inspraak en medezeggenschap 
en de parlementaire democratie. 

Prof. dr. Z. R. Dittrich, hoogleraar aan de 
Rüksuniversiteit te Utrecht, blikt terug op 
recente verschijnselen van terrorisme. Aan de 
hand van een beschouwing over het tsaristische 
Rusland worden parallellen met de huidige 
tüd aangeduid. Het artikel is een inleiding op 
andere artikelen over terrorisme die in een 
volgend nummer van "Liberaal Reveil" zullen 
worden geplubliceerd. 

Dr. W. N. A. Klever werkt een liberale visie 
op het gebied van de politicologie uit in een 
filosofisch getint artikel. De auteur is weten
schappelük hoofdmedewerker aan de Centrale 
Interfaculteit van de Erasmus-universiteit te 
Rotterdam. 

In een artikel over volkshuisvesting en stads
vernieuwing behandelt redacteur 
drs. J. A. Weggemans met name de vraag
stukken van de woonruimteverdeling en het 
eigen woningbezit. De beschouwing is geênt 
op cüfermateriaal uit de gemeente Utrecht. 

Tenslotte een büdrage van drs. F. W. van der 
Schaar naar aanleiding van een studie
rapport van de Teldersstlchting. DaarbU gaat 
hü terloops ook in op de bezuinigings
operatie die thans door het kabinet moet 
worden voorbereid. 
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Onorthodoxe bespiegelingen 

H. A. M. Hoefnagels 

Er is in vele landen één partij die zich de 
draagster denkt van de nationale waarden. 
Soms wordt die gedachte nog uitgesproken 
ook. De Duitse Christen-Democraten hebben 
er bijvoorbeeld nooit moeite mee gehad hun 
Unie als de .,staatsdragende partij" te 
afficheren en hun socialistische tegenstanders 
met de zelfverzekerdheid van de 19e eeuwse 
bourgoisie af te doen als .,vaterlandslose 
Gesellen". Als in Frankrijk de politieke 
erfgenamen van De Gaulle bijeen zijn, klinkt 
in de retoriek het geschetter van de cavalerie
trompetten mee. Attaquez pour la gloire de la 
Patriel Ik heb in beide landen nogal wat 
plaatselijke verkiezingsbijeenkomsten mee
gemaakt en ik kan u verzekeren, dat het daar 
anders toegaat dan bij ons. 

Juist bij partijen die zich de draagster denken 
van de nationale waarden en die derhalve het 
Duitse, Franse, Engelse, Italiaanse in haar 
wezen onderstrepen kan men de nationale 
karakters in reincultuur aantreffen. Nu ja, 
karakters. Wie mij tegenwerpt, dat het een 
hachelijke zaak is een collectiviteit een stel 
eigenschappen toe te schrijven, krijgt bij 
voorbaat gelijk. Ik weet wel, dat het typisch
Duitse, -Franse enzovoort een litteraire 
conventie is, die journalisten goed van pas 
komt als zij de werkelijkheid moeten vereen
voudigen en die voor het overige touristische 
attracties een air van leerzaamheid verleent. 
Maar zo'n conventie verwees ooit naar iets 
reëels. En zo lang er groepen mensen zijn, die 
zich er door laten leiden - al is het slechts 
in hun retoriek - behoudt zij werkelijkheids
waarde. 

Wie eens een Duits hoempa-orkest spontaan 
in het volkslied heeft horen uitbarsten na een 
verkiezingstoespraak van Strauss, wie een 
Franse afgevaardigde verongelijkt heeft horen 
uitleggen dat de 1 ère Armée de Tweede 
Wereldoorlog had beslist, wie een man als 
Macmillan met de gewilde achteloosheid van de 
eeuwige amateur de mondiale politiek heeft ho
ren reduceren tot een 'game' van Old Etonians 
tegen barbaren, wie de Democrazia Cristiana 
onderling gekonkel heeft zien presenteren als 
een opera, weet wat ik bedoel. Er zijn partijen, 
die zich niet baseren op een 19de eeuwse 
ideologie of op de 18de eeuwse vrijheids-
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beginselen. Die haar samenhang niet ontlenen 
aan gedachten over de vooruitgang. Die het 
machtsmiddel zijn van een .,staatsdragende" 
burgerij, aantrekkelijk voor gezagsgetrouwe 
kiezers vervuld van achterdocht jegens 
socialisme en liberalisme gelijkelijk. Die de 
conventie hanteren als bindende kracht. 

Zulke partijen plegen conservatief te worden 
genoemd. Soms heten zij zelfs zo. Maar deze 
benaming is misleidend. Zij nebben altijd wel 
een linkervleugel, die verder in de links 
geheten politieke richting uitslaat dan het 
liberalisme en op sociaal-economisch terrein 
nauwelijks te onderscheiden valt van de 
rechtervleugel van het socialisme. De Duitse 
CDU heeft altijd één vice-voorzitter uit die 
hoek. Het Gaullisme kent fervente pleiters voor 
.,participation". In Engeland was jarenlang 
sprake van Butskellism - een samentrekking 
van de namen van de Tory Butler en de 
Labour-leider Gaitskell. in de Democrazia 
Cristiana streefde een vleugel eerst naar 
samenwerking met de socialisten van Nenni, 
later met de communisten van Berlinguer. Uit 
overtuiging? Jawel. Maar toch ook om de 
macht te behouden. Dát doel woog zwaarder 
dan het eigen partijprogramma. Want vanzelf 
sprak, dat het land zou lijden, als links het 
echt voor het zeggen kreeg. 

Zulke partijen heten vaak ook Christelijk. En 
als zij niet zo heten, zijn er toch sterke banden 
met de min of meer officiële kerk. Ook dat is 
misleidend. En dat niet alleen, omdat er ook 
overtuigde Christenen zijn in andere partijen. 
Maar vooral omdat men op grond van de 
Christelijke leer ook binnen één partij tot zeer 
uiteenlopende politieke standpunten kan 
komen. Het Christelijke is dan ook naar mijn 
gevoelen niet het meest karakteristieke van 
zulke partijen. Het speelt een rol voor zover 
het mede bepalend is voor het nationale 
karakter. Ondoenlijk te beschrijven, in hoeverre 
zulks in de genoemde landen het geval is. 
De relatie is complex. Voor de een is het 
geloof existentieel, voor een ander is de 
kerkgang in belangrijke mate een conventie, 
een derde gelooft niet meer en stemt toch op 
een partij die zich Christelijk noemt. Vooral 
dit laatste is van belang. De band tussen kerk 
en partij is niet zo sterk, dat de partij nood
zakelijkerwijs achteruit gaat, als het aantal 
kerkelijken afneemt. 

De stelling die de eerste zin van dit artikel 
vormt kan na dit alles wat genuanceerder 



worden geformuleerd: In landen met een 
Europees cultuurpatroon is er naast 
communistische, socialistische, liberale en -
aan de andere kant van het spectrum -
fascistische partijen ook altijd wel een partij, 
die zich al naar gelang de nationale historie 
Christelijk, Gaullistisch of Conservatief noemt 
en waarvan het karakter niet wordt bepaald 
door een ideologie of een beginsel, doch juist 
door die historie. Ik beweer niet, dat de 
verschillen tussen zulke partijen onbelangrijk 
zijn. Ik beweer alleen, dat het onder 
omstandigheden verhelderend kan zijn de 
overeenkomsten in het oog te houden. 

Zulke omstandigheden doen zich voor na de 
Statenverkiezingen van maart in ons land. Het 
opvallendste resultaat was immers het succes 
van het CDA. Algemeen werd de langdurige 
acheruitgang van onze drie grootste 
confessionele partijen verklaard met de 
voortschrijdende deconfessionalisering. Wij 
meenden te doen te hebben met een vertraagde 
consequentie in de politieke sfeer van een 
reeds lang bekend maatschappelijk 
verschijnsel. Het samengaan van de drie in 
één CDA leek niet meer dan een late poging 
oecumenisch de dijk te dichten. Een tot 
mislukken gedoemde poqing, omdat de 
ontkerkelijking voortschreed. En omdat -
politiek gesproken - het CDA toch telkens 
zou moeten kiezen tussen PvdA en VVD en bij 
het maken van die keuze telkens een stuk van 
zijn rechter- respectievelijk zijn linkervleugel 
moest verliezen. Uiteindelijk zouden toch 
PvdA en VVD overblijven. Laatstgenoemde kon 
hopen het politieke machtsmiddel te worden van 
alle niet-socialisten en zo ooit de helft plus één 
van de stemmen te behalen. De meerderheids
strategie van Van Riel. 

Op deze plaats heb ik al eens betoogd, dat de 
formatie van het kabinet-Van Agt betekende, 
dat de WD deze meerderheidsstrategie 
opgaf. Zolang het CDA met de PvdA 
regeerde, stonden voor onze partij inderdaad 
in het zuiden de velden wit om te oogsten. 
Nu ook het CDA zich als anti-socialistische 
partij presenteert, oogst zij daar zelf. En niet 
alleen daar. De uitslag van de Staten
verkiezingen bevestigt mijn vermoeden. Ik 
begin echter te geloven, dat ik met deze 
tactische overweging niet meer kan volstaan. 
Dat er mogelijkerwijs iets veel wezenlijkers 
is gebeurd, waarop wij ons als liberalen zullen 
moeten instellen. Dat wij binnenkort zullen 
blijken te staan voor een strategische 
beslissing. 

Als de deconfessionalisering bepalend Is voor 
de toekomst van het CDA, behoeven wij ons 
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geen zorgen te maken. De terugslag die wij 
ervaren ais gevolg van de formatie van het 
kabinet-Van Agt is dan slechts tijdelijk. Een 
aantal confessionele kiezers, dat op de VVD 
stemde alleen omdat het CDA Den Uyl in het 
zadel hield, keert terug in het oude huis -
dat is al. Op de duur zal het aantal confes
sionele kiezers dalen, zodat binnen het niet
socialistische kamp de WD sterker zal 
worden. Wij behoeven er alleen voor te zorgen, 
dat de niet-socialistische partijen bijeen blijven 
en gezamenlijk de meerderheid behouden. 
Dat zal ons een stukje identiteit kosten, maar 
dat kunnen wij in gemoede investeren, omdat 
door de ontkerstening de oogst uiteindelijk 
toch bij ons terecht moet komen. Ik kan mij 
niet aan de indruk onttrekken, dat de meeste 
VVD-ers op het ogenblik zo denken. En il; 
vrees, dat zij zich vergissen. Om die vrees 
aannemelijk te maken, had ik mijn inleiding 
nodig over CDU, Gaullisten, Torles en 
Democrazia Cristiana. 

Zulk een partij hebben wij in Nederland nooit 
gekend. Of toch? Is het misschien zo, dat de 
drie grootste confessionele partijen behalve 
dat ook waren het politieke onderdak van een 
burgerij (en een burgerij-in-spe), die niet zo 
zeer was geïnteresseerd in politieke ideeën als 
wel in een behoorlijk bestuur van de Staat 
der Nederlanden in overeenstemming met de 
heersende conventies? Die meende, dat zij 
de kracht der natie vormde? Die Christelijk 
was en daarom Christelijk wilde regeren, maar 
die eenmaal entkerkelijkt toch niet socialistisch 
of liberaal wil zijn? 

Zeker is, dat de drie grootste confessionele 
partijen samen regeerden, zolang dat kon. Dat 
zij zich lang beschouwden als de natuurlijke 
regeringscoalitie van ons land. De onderlinge 
verschillen van kerkelijke en maatschappelijke 
aard waren belangrijk. Werden ook beklem
toond om de identiteit van de zuilen in stand te 
houden. Maar altijd was er de overkoepeling 
van die zuilen - het stilzwijgende federatieve 
verbond om de machtsstructuren te behouden, 
die de confessionelen goed uitkwamen. 
(Burgemeestersbenoemingen, de maatschappe
lijke rol van allerhande stichtingen, enfin: 
prof. A. Lijphardt heeft ons allen op dit 
gedachtenspoor gezetj. 

Zeker is ook, dat de teloorgang van het 
confessionele kiezerskorps de deconfessionali
sering slechts vertraagd volgde. Zelfs toen 
D"66 als doorgangshuis werd neergezet voor 
r.-k., die nog niet meteen naar de PvdA 
wilden, bleef de politieke ontzuiling achter bij 
de kerkelijke. Dit had een waarschuwing 
moeten zijn. Wij hadden moeten begrijpen, dat 



niet alleen de nawerking van de kerkelijke 
structuren kiezers ervan weerhield de keuze 
te maken tussen socialisme en liberalisme. 
Er was nog iets. Maar wat? 

Achteraf kan uit de uitslag van de Kamer
verkiezingen van mei 1977 een belangrijke 
indicatie worden geput. In eerste aanleg viel 
op, dat de linkse partijen tezamen niets 
wonnen. In die sfeer leek een concentratie 
achter Den Uyl het enige, maar dan ook zeer 
opmerkelijke gebeuren. Minder aandacht werd 
besteed aan iets, waarover toch ook in de 
verkiezingsnacht al was gesproken: De 
doorbraak ten gunste van de PvdA was in 
de grotere plaatsen van het zuiden voor het 
eerst eigenlijk een echt succes. Ook de VVD 
had daar wat geoogst. En toch won ook het 
CDA een zetel. Het moet dus ook stemmen 
hebben gekregen, die een vorige keer naar 
links waren gegaan. Een beloning voor het 
samenwerken met de PvdA? Ik denk het niet. 
Ik denk, dat er confessioneel niet-gebonden 
kiezers zijn die best op een Christelijke partij 
willen stemmen, als deze niet verdeeld is naar 
confessionele gebondenheid. De oecumene 
dwingt ook buiten de kerken respect af. Maar 
áis de uitslag van 25 mei op dit punt een 
beloning was voor vier jaar progressief beleid, 
dan stond daar toch tegenover de oogst van de 
VVD én die opvallende winst van de PvdA 
in het zuiden. Samengaan met de PvdA 
vrijwaarde het CDA dus kennelijk niet voor 
de gevolgen van de ontzuiling in het r.-k. 
volksdeel. 

Bij de Statenverkiezingen werd die lijn door
getrokken. Samengaan met de VVD leverde 
het CDA enige winst op ter rechterzijde en -
wat belangrijker is - géén verlies op links. 
Ik ben mij ervan bewust, dat het speculatief is 
conclusies voor de lange termijn te trekken 
uit twee verkiezingsuitslagen. Toch zou ik de 
hypothese aandurven, dat het CDA een nartij 
is geworden, zoals ik in de aanvang van dit 
artikel beschreef. Rechts van het midden, 
doch met een sociaal-economisch progressieve 
vleugel. Geen ideologie of werelds beginsel. 
Scepsis nopens de mens en zijn vooruitgang. 
In conventies ingebed pragmatisme -
sommigen zullen dit schijnheilig noemen, 
anderen zullen gewagen van de gave tijdelijke 
belangen en eeuwige waarden elk in hun 
eigen sfeer te beoordelen. Grote bestuurlijke 
ervaring met het hanteren van belangen. Een 
retoriek die te gemakkelijker kan worden 
aangedikt omdat men er de betrekkelijkheid 
van ziet. Voor de verdediging van het Westen, 
niet alleen militair, doch ook in die zin, dat 
men de ,permissive society' toch wat te ver 
vindt gaan. Niet socialistisch, maar bepaaldelijk 
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ook niet liberaal. Het CDA is dan per definitie 
een typisch-Nedarlands specimen van dit 
genus: geen trompetgeschal, geen dramatische 
aria's, weinig humorvolle afstandelijkheid, 
geen grote greep. Een beetje ethisch, 
volijverig, lichtelijk gegêneerd naar macht 
strevend, tegenstellingen verdoezelend, aardig 
voor elkaar, provinciaals. 

Het zou wel eens kunnen zijn, dat heel wat 
mensen in Nederland, confessioneel en niet 
meer confessioneel, op een dergelijke partij 
zaten te wachten. De afkeer van het 
polariserend gezwatel is sterk. Er zijn heel 
wat conservatieven in dit land, die daarvoor niet 
uit willen komen, maar zich best thuis zullen 
voelen bij een CDA, dat continuïteit wil en toch 
iets nieuws lijkt te bieden. Het zou mij niet 
verbazen, als zo'n partij in Nederland naar 
40 procent van de stemmen zou groeien. 
Zoals het mij ook niet zou verbazen, als de 
PvdA - eenmaal vrij van de binding aan het 
CDA - eindelijk de doorbraak zou bereiken, 
die zij in 1945 beoogde, en ook tot 40 procent 
zou geraken. Een situatie, zoals deze zich in 
vele landen voordoet. 

De grote vraag is dan: Waar blijft het 
liberalisme? Bindt de VVD zich duurzaam aan 
het CDA om de socialisten van de macht 
weg te houden? Met als gevolg, dat zij een 
stuk liberale identiteit moet inboeten en links
liberale kiezers zal verspelen aan D'66? 
Kortom: Verdeelt het liberalisme zich over de 
twee politieke kampen? Of stelt het zijn 
identiteit voorop en schept het zichzelf de 
ruimte daartoe door ook eens - niet nu, maar 
eens - met de PvdA te gaan regeren? En als 
het dat doet, doet het 't dan om D'66 
voorgoed uit de markt te drukken (wat is 
immers D'66, als de VVD met de PvdA 
samengaat?), of tracht het de positie van het 
liberalisme te versterken door het gesprek 
met D'66 aan te gaan? 

Ooit gaf de WD opdracht tot het schrijven 
van een Liberaal Manifest, dat als uitgangs
punt moest dienen voor een gesprek met alle 
niet-confessionelen en niet-socialisten in het 
politieke centrum. Maar de partij ging groeien 
zonder dat gesprek. Met winst ook op rechts. 
Het Manifest raakte onder tafel. 

Nu is er een einde gekomen aan die winst op 
rechts. En er staat nog iets te gebeuren: 
D'66 krijgt een zetel in het Europese Parlement 
en zal wellicht toch aankloppen bij de liberale 
fractie en bij de Federatie van Liberale en 
Democratische Partijen in de Europese 
Gemeenschap. Moet de VVD dat afhouden? 
Kan zij dat? Moet zij het willen? 



Als mijn hypothese correct is, heeft de partij er 
belang bU D'66 toe te laten. De Democraten 
moeten dan hetzelfde Europese programma 
onderschrijven als wij - een goed liberaal 
programma. Dat kan een uitgangspunt zijn 
voor een gesprek op het nationale vlak. Al dan 
niet met een nieuw Liberaal Manifest op tafel. 

Ik ken de bezwaren tegen D'66 en ik deel ze. 
Maar ik weet ook, dat die partij een ontwikke
ling heeft doorgemaakt. Wie het dichtst bij 
elkaar staan, verketteren elkaar het hardst. 
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Het zal niet eenvoudig zijn zulks te doorbreken. 
Maar ik denk, dat het nodig is. 

NatuurlUk kan mijn hypothese mede zijn 
ingegeven door mijn overtuiging, dat het 
liberalisme een nieuwe identiteit van node 
heeft. De wens was dan de vader van de 
gedachte. Daarom stel ik deze ter discussie. 
Er is in het afgelopen jaar in elk geval iets 
veranderd in de Nederlandse politiek. De 
VVD zal haar strategie daaraan moeten 
aanpassen. Discussie over mijn hypothese kan 
het begin zijn. Onze kolommen staan open. 



Richtlijn voor de buitenlandse politiek: 

Moralisme of Staats-raison? 
drs. R. V. W. M. Lantain 

Ethiek in de internationale 
betrekkingen 

De suggestie die wel wordt gewekt, als zou er 
een tegenstelling bestaan tussen ethiek In de 
buitenlandse politiek enerzijds en nationaal 
belang anderzijds, doet geen recht aan de 
werkelijkheid. Wolfers stelt dat in principe 
alle handelen gebaseerd kan zijn op morele 
noties; ook een bui'tenlands beleid dat het 
nationaal belang centraal stelt. In zijn woorden: 

"The "necessities' in international 
politics ( ... ) do not push deelslons and 
action beyond the realm of moral judgment; 
they rest on moral choices themselves. 
lf a statasman deeldes that the dangers to 
security of his country are so graat as to 
make necessary a course of action that may 
lead to war, he has placed an exceedingly 
high value on an increment of national 
security." 1) 

Normen en waarden spelen een belangrijke rol 
in de internationale politiek. Holsti heeft er op 
gewezen dat de wijze waarop de werkelijkheid 
door hen die internationale politiek bedrijven 
wordt waargenomen, beïnvloed wordt door 
hun patroon van normen en waarden. Een 
dergelijk patroon is bovendien standaard voor 
het beoordelen van het gedrag van andere 
actores in de internationale betrekkingen. 
Voorts spelen morele notles een belangrijke 
rol bij de invloed van de publieke opinie. En 
tenslotte leiden al deze factoren bij anderen 
tot anticiperend gedrag.2) Het creëren van een 
tegenstelling tussen ethiek en nationaal belang 
doet dan ook geen recht aan de werkelijkheid. 
Normen en waarden zijn inherent aan politiek 
en spelen daarom een belangrijke rol in de 
internationale betrekkingen. Nationaal belang 
als richtinggevende norm hoeft bovendien niet 
minder ethisch te zijn dan meer universele 
normen. Temeer omdat het nationaal belang 
sterk bepaald wordt door het cultuurpatroon 
dat er aan ten grondslag ligt. Nationaal belang 
en morele norm vallen dan dikwijls samen. 
Reëler is de vraag welke normen bepalend 
dienen te zijn voor het buitenlands beleid. 
Daarbij is de tegenstelling tussen de norm van 
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het nationaal belang en meer universele 
waarden van grote betekenis. Niet aan de 
orde is dan of het nationaal belang ofwel 
staats-raison als leidend beginsel in de 
internationale politiek al of niet een ethische 
norm is, maar in hoeverre een dergelijk 
beginsel te prefereren valt boven meer 
universele waarden die in principe los staan 
van het nationaal belang. 

Twee stromingen 

Een dergelijke discussie is nogal eens gevoerd, 
met name voor zover het de buitenlandse 
politiek van de Verenigde Staten betrof. Reeds 
direct na het tot stand komen van de 
Amerikaanse federatie was er sprake van een 
fundamenteel dispuut tussen Jefferson als 
grondlegger van de republikeinse groepering 
waaruit zich later de democratische partij zou 
ontwikkelen, enerzijds en Hamilton, als grond
legger van de federalistische groepering 
waaruit zich wat nu de republikeinse partij is, 
heeft ontwikkeld anderzijds. In de discussie 
tussen Jefferson en Hamilton ging het er om 
in hoeverre de Verenigde Staten hun lot 
moesten verbinden met dat van het nieuwe 
Frankrijk, het Frankrijk van na de revolutie, dat 
de V.S. zou kunnen meeslepen in conflicten 
met Groot-Brittannië. Hamilton stelde het 
nationaal belang van overleving in een kritieke 
periode voor de nog jonge republiek centraal. 
Jefferson c.s. daarentegen hechtten uit 
overwegingen van nationale waardigheid groot 
belang aan meer principiële verbondenheid 
met naties die handelen op basis van dezelfde 
politieke beginselen als de Verenigde Staten. 
In de praktijk bleek de tegenstelling niet zo 
scherp als de theoretische uitgangspunten 
doen vermoeden. Ook Jefferson hield als 
president terdege rekening met het 
Amerikaanse nationaal belang. De discussie 
werd echter fundamenteel gevoerd en de 
tegenstelling zou nog vele malen opnieuw ter 
sprake komen bij de bepaling van het 
Amerikaanse buitenlandse beleid. Ook nu is die 
discussie nog actueel. Dat moge blijken uit de 
verschillen tussen het buitenlands beleid van het 
republikeinse Nixon-bewind (op federalistische 
grondslag) en dat van de democratische 
regering-Carter (op republikeinse grondslag). 
Waar het koppel Nixon-Kissinger de staats
raison centraal stelde als "Leitmotiv" voor de 
buitenlandse politiek, leggen Carter en 



Brzezinski veel meer de nadruk op universele 
waarden als de verdediging van de mensen
rechten. Die tegenstelling mag niet 
overtrokken worden. Ook het nationaal belang 
dat de republikeinse regeringen van Nixon en 
Ford centraal stelden kan niet los gezien 
wo1·den van morele normen als die van de 
mensenrechten. En de verdediging van de 
mensenrechten die in de politiek van Carter 
meer aandacht krijgt vindt zijn begrenzingen 
in het nationaal belang. Desondanks blijft 
staande dat er sprake is van een duidelijk 
accent-verschil in uitgangspositie. In het ene 
geval wordt het nationaal belang centraal 
gesteld maar wordt de staats-raison beïnvloed 
door morele normen die deel uitmaken van het 
nationale cultuurpatroon; in het andere geval 
worden universele waarden centraal gesteld, 
hoewel dit moralisme getemperd wordt door de 
realiteit van het nationaal belang. 

Hoe zeer gemitigeerd, de tegenstelling is door 
de tijden heen van voldoende fundamentele 
aard geacht om vele pennen in beweging te 
brengen en zeer diepgaande en fundamentele 
polemieken te ontketenen. Waar die discussie 
tot theoretische beschouwingen heeft geleid 
die in de leer der internationale betrekkingen 
een plaats hebben gevonden, kan zij wellicht 
meer inzicht verschaffen in de merites van de 
tegenstelling die aan de orde is. In dat kader 
zijn voor ons doel vooral de beschouwingen 
van belangrijke representanten van wat 
genoemd worden de realistische stroming, die 
de staats-raison centraal stelt, en de 
idealistische stroming, die universele waarden 
centraal stelt, van belang. 

De idealistische benadering 

Als belangrijkste representant van de 
idealistische stroming, moet Niebuhr worden 
genoemd. Hij meent dat het centraal stellen 
van het nationaal belang bij het voeren van 
buitenlands beleid tot ongewenste 
consequenties zal leiden. Hij zegt daarvan: 

.. ( ... ) human pride and self-assertion 
reach their ultimata form and seek to break 
all bounds of finiteness. The nation pretends 
to be God." 3) 

Niebuhr meent dat door het centraal stellen van 
het nationaal belang, het nationale cultuur
patroon te zeer op de voorgrond wordt 
geplaatst. Daaraan kan de pretentie worden 
ontleend als vertegenwoordigt de natie normen 
en waarden van zo hoge morele orde dat die 
superieur geacht moeten worden aan die van 
andere naties. Naar Niebuhr's opvatting wordt 
daarmee de basis gelegd voor felle en 
onverzoenbare conflicten. Men kan dan denken 
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aan vormen van nationalisme die hun wortels 
vinden in een idee van de staat, zoals dat 
onder andere door denkers als Von Treitschke 
is verwoord. Die visie komt er op neer dat de 
natie als gemeenschapsverband vanwege het 
samenbindend vermogen ten opzichte van de 
buitenwereld, de burgers een zodanige 
staatsverplichting kan opleggen dat morele 
waarden als opofferingsgezindheid en zelf
verloochening worden gestimuleerd ten 
detrimente van egoïsme en materialisme. Men 
kan zich voorstellen dat een dergelijke 
opvatting licht tot staats- c.q. natieverheerlijking 
leidt met alle kwalijke gevolgen voor de 
internationale betrekkingen die Niebuhr vreest. 
Het nationaal belang - dat overigens ook 
naar zijn opvatting om redenen van zelfrespect 
en overleving niet uit het oog mag worden 
verloren - moet naar zijn idee dan ook 
worden gemitigeerd door hogere loyaliteiten. 
In zijn visie op het nationaal belang is dat 
consequent. Belangentegenstellingen worden 
dan niet zo heftig geïnspireerd dat zij In 
vernietigende conflicten resulteren die 
uiteindelijk het nationaal belang toch meer 
schaden dan dienen. 

.. But a consistent self-interest on the part 
of a nation wil! work against lts Interests 
because it wilt fait to do justlce to the 
braader and langer lnterests, which are 
involved with the Interests of other 
nations." 4) 

De realistische benadering 

Toch behoeft het nationaal belang niet zo 
negatief geformuleerd te worden als in de 
conceptie waarvan Niebuhr uitgaat. Als 
representant van wat de realistische stroming 
is genoemd, meent Kennan dat het juist 
moralisme en idealisme zijn die vanwege de 
pretentie van moreel gelijk in de internationale 
betrekkingen een element van onverzoenlijkheid 
en zelfs fanatisme hebben gebracht. Kennan 
meent dat daarentegen de erkenning dat alleen 
het nationaal belang voor ons kenbaar is, ons 
oog doet hebben voor het feit dat ook andere 
naties hun belangen hebben. Dat is naar zijn 
mening een uitstekende conditie om belangen
conflicten in hun relatieve kader te plaatsen en 
daardoor ook oplosbaar te houden. Zijn 
opvatting van nationaal belang Is dan ook een 
heel andere dan Niebuhr toekende aan die 
conceptie. Zijn relativistische ethiek moge 
blijken uit onderstaand citaat: 

,.lt wilt mean that we wilt have the modesty 
to admit that our own national interest Is all 
that we are really capable of knowing and 
understanding - and the courage to 
recognlze that if our own purposes and 



undertakings here at home are decent ones, 
unsullied by arrogance or hostilities towards 
other people or delusions of superiority, 
then the pursuil of our national interest can 
never fail to be conducive to a better 
world." 5) 

Hieruit spreekt wel een heel ander idee van 
het nationaal belang dan die op basis waarvan 
Niebuhr tot zijn overigens door de geschiedenis 
niet steeds weerlegde kritiek komt. Kennan 
stelt het nationaal belang centraal, maar niet 
omdat hij zoals bijvoorbeeld Von Treitschke 
de nationale staat ziet als een ethische norm In 
zichzelf. Veeleer omdat hij in navolging van 
onder anderen Morgenthau meent dat er geen 
morele consensus bestaat die verder gaat dan 
de nationale staat hetgeen overigens voor elke 
natie geldt, zodat er voor universele normen en 
waarden geen plaats is bij het bedrijven van 
internationale diplomatie. 

In een aantal lezingen voor de Universiteit van 
Chicago heeft Kennan als vooraanstaand 
Amerikaans diplomaat met een rijke en 
langdurige ervaring in 1951 een beeld geschetst 
van de desastreuze ontwikkelingen waartoe in 
zijn ogen het veronachtzamen van het nationaal 
belang in de buitenlandse politiek van de V.S. 
sinds de eeuwwisseling heeft geleid.6) Dat 
nationaal belang wordt door hem geformuleerd 
als zijnde te voorkomen dat op het euro
aziatische continent een landmogendheid zo 
dominant wordt dat dit de heerschappij van 
Groot-Brittannië ter zee zou kunnen aantasten. 
Gezien de combinatie van zeemacht, bronnen
rijkdom en bevolkingsomvang die dan zou 
ontstaan, zou in zijn visie de veiligheid van de 
V.S. rechtstreeks worden bedreigd. Kennan 
meent dat dat belang op kritieke momenten Is 
veronachtzaamd. Hij wijst er op dat als de 
V.S. zich bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog meer bewust waren geweest van 
hun nationaal belang in bovengenoemde zin, zij 
door een vroegtijdig ingrijpen hadden kunnen 
voorkomen dat de oorlog tot zo ongekende 
proporties zou uitgroeien. Kennan blijkt er 
voorts vast van overtuigd dat als de V.S., toen 
zij uiteindelijk tot deelneming aan het conflict 
besloten, hun belangen juist hadden ingeschat 
zij niet zouden zijn vervallen in een kruistocht
mentaliteit als die hen in 1917 ingaf .,to make 
the world safe for democracy". Dat moralisme 
heeft in zijn ogen een zodanig fanatisme in 
de laatste fase van de Eerste Wereldoorlog 
gestimuleerd dat Versailias onontkoombaar 
werd en daarmee onder andere de opkomst 
van Nazi-Duitsland, dat op haar beurt Jalta 
weer heeft gedetermineerd. Het gaat hier niet 
in de eerste plaats om de historische juistheid 
van Kennan's visie, maar vooral om zijn 
opvatting dat het moralisme in de Amerikaanse 
buitenlandse politiek een verschrikkelijk onheil 
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over de wereld heeft gebracht. Dat brengt hem 
tot de verzuchting: 

.,A war fought in the name of high moral 
principle finds no early end short of some 
form of total domination." 7) 

Kennan's verzuchting dat moralisme In de 
internationale politiek leidt tot totale claims 
met het gevaar van totale oorlogen en totale 
dominantie, is door Morgenthau voorzien van 
een pessimistische aantekening. Ook 
Morgenthau is een representant van de 
realistische stroming en ook hij stelt derhalve 
de staatsraison centraal. Hij tekent daarbij 
echter aan dat er in de moderne tijd een 
aantal ontwikkelingen in gang zijn gezet die de 
tendentie naar totale claims en alle "totaliteit" 
die daaruit volgt onafwendbaar lijken te maken. 
Morgenthau wijst op de gevolgen die de 
afbraak van de dominante positie, die de 
internationale aristocratie in de wereld van 
diplomatie innam, heeft gehad. Samenbindende 
familie- en klassenormen werden irrelevant in 
de internationale betrekkingen. In de plaats 
daarvan kwamen de loyaliteiten van gekozen 
bestuurders die in de eerste plaats verbonden 
leken met een collectieve moraal, welke bij 
afwezigheid van individuele 
verantwoordelijkheid een neiging vertoonde tot 
groter lichtzinnigheid en onverant
woordeiUkheid; aldus Morgenthau. Bovendien 
moest in de nieuwe situatie de solidariteit 
regeerders-geregeerden sterker geacht worden 
dan die van regeerders onderling. Dit tezamen 
met de toegenomen loyaliteit aan de nationale 
staat als ethische idee en ook het meer 
ideologische denken als zodanig, zou het 
relativisme in de internationale politiek hebben 
ondergraven. Tenslotte heeft Morgenthau er 
ook op gewezen dat de moderne oorlog van
wege zijn meer nationalistisch c.q. ideologisch 
karakter, vanwege zijn onpersoonlijke krijgs
handelingen en vanwege zijn sterk gegroeid 
vernietigingsvermogen, er als zodanig toe 
bijdraagt oorlogen te doen verworden tot 
totale oorlogen.') 

De waarde van beide 
stromingen 

Zowel de idealistische stroming als de 
realistische zijn op hetzelfde gericht. Beide 
zoeken naar remedies om een door hen als 
ongewenst ervaren tendentie naar fanatisme in 
de internationale betrekkingen tegen te gaan. 
Waar het in de discussie tussen idealisten en 
realisten echter uiteindelijk om gaat is de 
vraag of het centraal stellen van het nationaal 
belang dan wel van universele normen en 
waarden leidt tot een verloedering van de 
internationale betrekkingen. Stellig zal een 



overtrokken aandacht voor universele normen, 
de internationale politiek zodanig ideologiseren 
dat de belangentegenstellingen in de sfeer van 
fanatisme geraken. De aandacht voor 
supranationale normen garandeert ook niet 
dat de ontwikkeling van nationalistische 
g•evoelens wordt tegengegaan. Morenthau's 
betoog laat zien dat die twee zaken heel goed 
kunnen samengaan. Het kan aan wat in wezen 
een nationale claim is zelfs een glans van 
moraliteit verlenen. Maar aan de andere kant 
is het zeker ook zo dat meer wezenlijke 
aandacht voor universele normen de kans dat 
ook rekening wordt gehouden met de belangen 
van anderen vergroot. Als de koppeling die 
Morgenthau signaleerde vermeden kan worden, 
kan aandacht voor meer universele normen in 
de buiter.iandse politiek er toe bijdragen dat 
staten wat meer afstand van hun eigen belang 
nemen. Daarnaast moet echter ook erkend 
worden dat het centraal stellen van de staats
raison zoals Kennan dat doet, evenzeer leidt 
tot een relativerende houding In de 
internationale politiek. Het Is niet 
onwaarschijnlijk dat een handelen volgens het 
nationaal belang in die zin, fanatisme voorkomt 
en recht doet aan de legitieme belangen van 
andere staten. Natuurlijk valt ook hier niet te 
ontkennen dat preoccupatie met het nationaal 
belang voeding kan geven aan een ongezond 
nationalisme, waarbij superioriteitsgevoelene 
richting geven aan de buitenlandse politiek. 
De geschiedenis is wat dat betreft voldoende 
illustratief. Geconcludeerd kan dan ook worden 
dat geen recht gedaan wordt aan de 
bedoelingen van Niebuhr c.s. enerzijds en 
Kennan c.s. anderzijds door een alomvattende 
dichotomie te suggereren. Het gaat niet om 
een simpele keuze tussen moralisme en 
staats-raison. Niebuhr had met zijn pleidooi 
om meer invloed aan universele normen toe 
te kennen in de internationale politiek, bepaald 
oog voor de waarde van het nationaal belang. 
En Kennan was met het centraal stellen van het 
nationaal belang bepaald niet blind voor ae 
gevaren van nationalisme. Hij hechtte dan ook 
zeker waarde aan ethische normen in de 
internationale betrekkingen. Opvallend Is dat 
het in beide gevallen een kwestie van maat 
blijkt te zijn. Zoals Niebuhr's pleidooi zijn 
waarde verliest als bij het vragen van aandacht 
voor universele normen geen maat wordt 
betracht, zo verliest dat van Kennan zijn waarde 
als het op de voorgrond plaatsen van het 
nationaal belang niet wordt gerelativeerd. 

In WO-kring bestaat nog wel eens de neiging 
het nationaal belang exclusief richtinggevend 
te achten voor het buitenlands beleid. De 
staats-raison wordt dan gezien als uitgangs
punt voor alle Internationale politiek. 
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Hoefnagels heeft er op gewezen dat er een 
aantal argumenten is dat voor zo'n benadering 
pleit, zoals de wens het buitenlands beleid 
de weerslag van een nationale consensus te 
doen zijn en zoals het gevaar dat de 
buitenlandse politiek ontaardt in ideologiserend 
moralisme waardoor deze het noodzakelijke 
pragmatisme en realisme moet ontberen. Hij 
heeft er echter tevens de nadruk op gelegd 
dat er enkele goede redenen zijn om het 
tegendeel te beweren, zoals de bedreigde 
positie van enkele morele waarden in de 
internationale wereld, waaronder de liberale 
beginselen, en zoals het gebrek aan inspiratie 
van een buitenlandse politiek op basis van 
pure staats-raison. Hoefnagels daarover: 

"Daar komt nog bij, dat een realistisch 
inzicht in de internationale politieke 
verhoudingen een zeer grote mate van 
'sophistication' vereist. Niet voor niets 
heeft men het buitenlands beleid lang 
afgeschermd tegen democratische 
invloeden. Het was kabinetspolitiek door 
professionals bedreven. Aan Kissingers 
belangstelling voor Metternich zit ook die 
kant. En die is niet ongevaarlijk. Zolang 
hij successen kon melden, liet het Congres 
hem begaan. Maar de laatste tijd brak zijn 
isolement hem wel op. En de kiezers 
volgen hem inhoudelijk (zie hierboven) al 
langer niet meer." 9) 

Alles overziende moet duidelijk zijn dat het 
hier aan de orde zijnde vraagstuk te complex 
is om met een eenduidig antwoord afgedaan te 
kunnen worden. Zoals naar voren is gekomen, 
verliezen zowel de realistische als de 
idealistische benadering hun waarde als zij 
absoluut worden gesteld. Voor beide visies zijn 
goede argumenten aan te voeren. Er wordt dan 
ook geen recht gedaan aan de bedoelingen 
van de belangrijkste representanten van de 
realistische respectievelijk de idealistische 
stroming door een allesomvattende dichotomie 
te suggereren. De werkelijkheid is 
ingewikkelder dan een simpele tegenstelling 
tussen staats-raison en moralisme zou doen 
vermoeden. Belangrijker dan een keuze voor 
een van de twee benaderingen, is erkenning 
van het doel waarop beider streven gericht Is: 
het tegengaan van verblindheid en 
onverzoenlijkheid in de internationale politiek. 
Als men toch vindt dat een duidelijke keuze 
voor een van de twee benaderingen nodig is 
om een duidelijk .. Leitmotiv" voor het politiek 
handelen te hebben, dient men wel te 
bedenken dat hoe meer men het gekozen 
uitgangspunt centraal stelt, hoe meer dat als 
richtsnoer zijn waarde gaat verliezen. Het 
gevaar wordt dan immers groter dat het als 
centraal thema een absoluut karakter krijgt, 



hetgeen geen recht doet aan het streven in de 
internationale betrekkingen bovenal maat te 
betrachten. Beide hier aan de orde geweest 
zijnde benaderingen hebben voldoende positiefs 
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Hoe houden wij Nederland leefbaar 
in het komende decennium 

G. Zoutendijk *) 

1. Inleiding 

De vraagstelling in de titel van dit artikel is zo 
veel omvattend dat een intensieve behandeling 
nauwelijks mogelijk is. Vele aan de orde 
komende vraagstukken zijn op zichzelf een 
nadere uitwerking waard, terwijl ook niet 
gestreefd kan worden naar volledigheid. 
Sommige vraagstukken zijn bovendien meer 
uitvoerig behandeld in onze bijdrage aan de 
bundel ,.Liberalisme in de jaren tachtig".2) 

Bij elke beschouwing over het komende 
decennium is het verstandig eerst enige 
ogenblikken stil te staan bij het heden. Dit 
moet immers uitgangspunt zijn voor een 
beschouwing over de toekomst. Er kan dan 
geconstateerd worden: 

a. Ons land heeft te maken met grote 
problemen: een afbrokkelende Industriële 
infrastructuur en teleurstellende export; 
grote en vermoedelijk nog toenemende 
werkloosheid en een sterk groeiend aantal 
niet-actieven. 
M.b.t. het in dit verband te voeren beleid 
bestaat weinig overeenstemming. Het lijkt 
wel of velen niet meer willen luisteren naar 
deskundigen en liever politieke stokpaardjes 
blijven berijden. Het gedurende de laatste 
vijf jaar gevoerde beleid om de aardgas
baten voornamelijk te benutten om de 
collectieve uitgaven, I.h.b. de overdrachts
uitgaven, te verhogen heeft weliswaar tot 
een belangrijke verhoging van de welvaart 
geleid (i.h.b. van de laagstbetaalden), doch 
heeft tevens tot gevolg gehad dat 
onvoldoende voorzieningen zijn getroffen 
om deze welvaart te kunnen behouden 
wanneer deze aardgasbaten gaan terug
lopen. Het blijft een open vraag of, politiek 
gezien, een ander beleid mogelijk zou zijn 
geweest, doch daarmee blijft het gevoerde 
beleid op lange termijn onverstandig. Niet 

*) Lid van de Eerste Kamer der Staten
Generaal') 
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geheel ten onrechte wordt in het buitenland 
wel gesproken van de Nederlandse ziekte. 

In sterke mate is de collectivisering in ons 
land toegenomen: steeds meer vergunningen 
en subsidiestelsels, steeds hogere 
belastingen en sociale premies met als 
gevolg een verminderde vrijheid om zelf te 
ondernemen, een verminderde prikkel om 
iets te presteren en je best te doen. Bij de 
hele discussie over de hoogte der 
collectieve uitgaven is het overigens goed 
te bedenken dat het er niet primair om gaat 
waar het geld vandaan komt, doch veeleer 
hoe de besluitvorming tot stand komt: 
willen wij een maatschappij waarin steeds 
meer voor ons en over ons beslist wordt of 
willen wij een maatschappij waarin het 
individu nog voldoende vrijheid gelaten 
wordt om zichzelf te kunnen ontplooien. 
Tenslotte kunnen wij constateren dat ons 
land zich in zekere mate in de Westerse 
wereld heeft geïsoleerd door betweterij, 
getuigenispolitiek op selectieve basis en de 
schoolmeesterachtige manier, waarop wij 
anderen van ons gelijk willen overtuigen. 
Wij schijnen enigszins vergeten te zijn wie 
onze werkelijke vrienden in de wereld zijn 
en hoe de machtsverhoudingen liggen. 

b. Onlangs zijn wij getuige geweest van een 
maandenlange, grotendeels onsmakelijke 
kabinetsformatie, waarbij de WD ruim 
vijf maanden volledig buiten spel gestaan 
heeft ondanks de toch ook door de VVD 
behaalde grote verkiezingswinst. De 
verkiezingsuitslag wees zogenaamd duidelijk 
in de richting van een PvdA-CDA-D'66-
kabinet. 
Als oorzaken voor het feit dat een dergelijk 
kabinet er tenslotte toch niet gekomen is 
worden wel genoemd het doordrammen van 
de PvdA, de onduidelijkheid en interne 
tegenstellingen van het CDA en de 
slaafsheid van D'66 dat geen redelijk 
alternatief wenste te beschouwen. 
Doch de werkelijke oorzaken liggen 
vermoedelijk dieper. Niet alleen vertrouwde 
men elkaar niet - dat is begrijpelijk -
doch men werd, vooral in de PvdA, niet 
door de eigen achterban vertrouwd, 
waardoor hoofdbestuur en partijraad van 
deze partij gingen meeformeren, de 
onderhandelingavrijheid vermlnderde en 



concesslee bijna onmogelijk werden. Deze 
machtsverschuiving naar de achterban 
leidde vervolgens tot een overschatten van 
de eigen positie, tot een neiging 
minderheidsopvattingen te willen opdringen 
en tot een verkettering van politieke 
tegenstanders. Doch daarnaast begon 
vermoedelijk bij het CDA de weerstand 
tegen verdere collectiVisering te groeien. 
In hoeverre dit inderdaad zo is en In de 
komende jaren zal doorzetten is voor het 
komende decennium uiteraard van groot 
belang. Het kabinet Van Agt-Wiegel kan 
daarbij baanbrekend werk verrichten. 

c. Bijna overal In de Westerse wereld Is er in 
minder of sterkere mate sprake van een 
crisis In de democratie, terwijl zelfs van een 
cultuurcrisis gesproken wordt. Besluit
vorming komt moeizaam tot stand, waarbij 
langdurige impassiesituaties voorkomen en 
tegenstellingen groter worden. Zo is het 
nog niet mogelijk gebleken langs 
democratische weg tot een afdoende 
oplossing te geraken van de milieu- en 
energieproblematiek en worden sommige 
discussies, bijv. betreffende de kernenergie, 
op steeds emotionelere wijze gevoerd. Er Is 
sprake van een toenemende Instabiliteit op 
velerlel terrein, van een gebrek aan geloof 
In eigen Idealen en ook van een toe
nemende criminaliteit en hier en daar van 
politieke terreur. Het gevoel ontstaat bij 
sommigen dat er niets meer Is om voor te 
vechten en dat het toch allemaal niets 
uitmaakt. Het gevaar bestaat dat bij een 
voortduren van dit cultuurpessimisme de 
roep om een sterke man In vele landen zal 
toenemen. 
in het komende decennium kan In ieder 
geval het volgende verwacht worden: 

1. Er zal een verdere ontwikkeling plaats
vinden van wetenschap en technologie 
en dit zal onder meer leiden tot een 
verder toenemende complexiteit van vele 
processen en problemen. 

2. De weerstanden tegen de negatieve 
effecten van deze ontwikkeling zullen 
groter worden en deze weerstanden 
zullen ten dele irrationeel van aard zijn. 

3. Het gemiddelde onderwijsniveau zal 
verder toenemen, hetgeen de wens tot 
meedenken, meepraten en meebeslissen 
zal versterken. Deze wens zal politiek 
vertaald moeten worden. 

4. De groeiproblematiek met als gevolgen 
milieuproblemen en energieschaarste zal 
van steeds groter belang worden. 

5. De discussie over het functioneren van 
de parlementaire democratie zal verder 
voortgang vinden. 

Deze vijf onderwerpen zullen later In dit 
artikel uitvoeriger aan de orde komen. 

2. Enkele uitgangspunten van 
het Liberalisme 

Het liberalisme stelt voorop de vier beginselen 
van vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag
zaamheid en sociale gerechtigheid. Het gaat 
uit van het vertrouwen In de mens, in zijn 
vermogen om oplossingen voor problemen te 
vinden, in zijn vermogen om zich aan te passen 
en ook het vertrouwen in zijn creativiteit en 
inventiviteit, mits hij de kans krijgt zich te 
ontplooien. 
Naar klassieke liberale opvatting stelt de 
overheid zich terughoudend op en treedt zij 
eerst dan op als de vrijheid van anderen in 
gevaar komt. Deze opvattingen zijn In de 18de 
en 19de eeuw geleidelijk ontstaan als reactie 
op de betutteling van de voorgaande eeuwen. 
In andere vorm, doch niet In mindere mate is 
deze betutteling nu nog steeds aanwezig, 
waarbij de priesters en feodale machtshebbers 
van vroeger vervangen zijn door de bureau
craten van thans. In steeds sterkere mate 
bemoeit de overheid zich Immers met de wijze 
waarop wij ons inkomen kunnen besteden, met 
de wijze waarop wij ons kunnen vervoeren, 
met de wijze waarop de produktie 
georganiseerd Is, ja zelfs met het zogenaamde 
maatschappelijke nut van vele produkten. 
Meer dan ooit is er voor het liberalisme dan 
ook een taak weggelegd. 

Toch moeten liberalen ook tot de conclusie 
komen dat de complexiteit van vele 
beslissingsproblemen thans zodanig is dat op 
basis van simpele uitgangspunten geen 
concreet beleid meer te formuleren valt. Zo kan 
het stelsel van vrije, ondernemingsgewijze 
produktie niet optimaal werken, bijv. door de 
optredende schaalvergroting met als mogelijk 
gevolg concentratie van economische macht en 
verstoring van concurrentieverhoudingen, door 
grotere kwetsbaarheid in verband met de 
kapitaalintensiteit van vele produktles of 
tengevolge van politieke risico's, door een 
grotere gevoeligheid voor conjuncturele 
schommelingen, alsook door problemen van 
milieu en grondstoffenschaarste. Bijsturing 
door de overheid is derhalve noodzakelijk. De 
discussie moet dan ook uitsluitend de mate 
van ingrijpen betreffen en de daarbij toe te 
passen instrumenten. 
Ook zal het soms nodig zijn dat de overheid 
maatregelen treft om de vrijheid van sommigen 
te vergroten, bijv. van kansarme groepen via 
een goed onderwijsbeleid. 



Het liberalisme is bereid de maatschappelijke 
werkelijkheid te aanvaarden en veranderingen 
te accepteren als het ook verbeteringen zijn. 
Het streeft naar vooruitgang en is dus 
progressief in de ware betekenis van het woord. 
Het heeft de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie altijd positief benaderd en gezien 
als motor voor de vooruitgang en daarbij de 
negatieve effecten van deze ontwikkeling 
wellicht teveel verwaarloosd. In belangrijke 
mate zijn deze negatieve effecten overigens 
pas in het laatste decennium duidelijk 
geworden. 

3. Technisch/weten
schappelijke ontwikkeling 

Deze heeft in sterke mate vrijheids
bevorderend gewerkt. Daarbij behoeft niet 
primair gedacht te worden aan de 
mogelijkheden van vakantiereizen, weekend
recreatie met eigen auto, toegenomen vrije 
tijd en televisie, doch vooral ook aan het 
wegvallen van eeuwenoude taboes en het over 
de hele linie toegenomen kennisniveau. Kennis 
maakt immers vrij, maakt het ons mogelijk 
ons leven meer naar eigen inzichten in te 
richten en maakt ons minder afhankelijk van 
anderen. Doch evenzeer geldt bijvoorbeeld dat 
door de ontwikkeling der techniek en de 
daarop gebaseerde produktiemethoden van 
landbouw en industrie een steeds grotere 
aanslag wordt gedaan op tot voor kort vrij 
beschikbare milieugoederen zoals natuur, 
schone lucht en water, enz. Voor sommigen Is 
dit aanleiding geweest om zich tegen de 
technologie zelf te keren en een nieuwe, 
eenvoudiger, minder ,.natuurlijk-vijandelijke" en 
kleinschalige maatschappij te bepleiten. Een 
dergelijke ,.terug naar de natuur" houding is 
echter weinig realistisch, zonder dwang immers 
niet te realiseren en in het overbevolkte 
Nederland bovendien zelfs theoretisch 
nauwelijks mogelijk. Integendeel, het zal de 
verdere technologische ontwikkeling zelf 
moeten zijn, die oplossingen moet vinden voor 
de optredende knelpunten. Daarbij zal de 
overheid moeten bijsturen teneinde kwalijke 
gevolgen van de toepassing van de techniek 
zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel weg te 
nemen. Om een voorbeeld te geven: het mag 
niet de bedoeling zijn auto's voor privé-
gebruik te verbieden, onaanvaardbaar duur te 
maken of onaantrekkelijk te maken door 
bewust de wegenbouw te verwaarlozen - dat 
zou immers auto'tje pesten zijn - doch wel 
zal de rijbehoefte verminderd moeten worden 
door betere ruimtelijke ordening en beter 
openbaar vervoer, wel zal de ontwikkeling van 
schonere en zuinigere motoren bevorderd 
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moeten worden, b.v. door geleidelijk strengere 
milieukwaliteitseisen te stellen, alsook door In 
Europees verband eventueel tot gerichte 
subsidiëring van research in deze richting over 
te gaan. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
de veiligheid. 

De steeds grotere toepassing van wetenschap 
en techniek heeft vele maatschappelijke 
gevolgen, die ten dele als negatief ervaren 
worden: 

- een geleidelijke (gedeeltelijke) overname 
van routine-arbeid door machines; 

- een geleidelijke verschuiving van de 
werkgelegenheid, waardoor structurele 
problemen ontstaan (die tot veel leed in 
individuele gevallen kunnen leiden, doch 
nimmer door arbeidsplaatsensubsidies 
blijvend kunnen worden opgelost); 

- produktie van steeds weer nieuwe goederen, 
waardoor snelle veroudering van produkten 
en produktieprocessen, noodzaak tot her
en bijscholing, doch ook de noodzaak tot 
ontwikkeling van innoverend denken (dit 
laatste zou mede een onderwijsdoelstelling 
moeten zijn; geen land kan het zich immers 
blijvend veroorloven creatief talent te 
verwaarlozen); 

- schaalvergroting, waardoor concentratie van 
economische macht kan ontstaan, die niet 
altijd in het belang der gemeenschap 
behoeft te worden aangewend; 

- een toenemende complexiteit van vele 
problemen, waardoor deskundigen in een 
moeilijk controleerbare machtspositie 
komen omdat hun werkzaamheden en 
berekeningen voor buitenstaanders 
onbegrijpelijk zijn. 

Tenslotte leidt de toepassing van wetenschap 
en techniek tot verdere economische groei, die 
in beginsel positief gewaardeerd moet worden 
omdat daardoor niet alleen nieuwe werk
gelegenheid wordt geschapen, doch ook de 
ruimte ontstaat om de problemen van milieu en 
grondstoffenverbruik tot een oplossing te 
brengen. 

4. Weerstanden 

Het is een politiek feit dat de weerstanden 
tegen bepaalde technologische ontwikkelingen 
en de daaruit voortkomende produktles en 
produkten toenemen. Ten dele zijn deze 
weerstanden van irrationele aard en kunnen 
zij beschouwd worden als een reactie op de 
complexiteit en de vermeende ontmenselijking. 
Dit kan leiden tot een gevoel van 
machteloosheid, tot angst voor de toekomst 
(aangewakkerd door werkloosheid en de 



mogelijkheid van een atoomoorlog), alsook 
tot een gevoel van zinloosheid omdat het 
schijnt dat de mens onderworpen wordt aan 
processen, die hij niet meer kan beheersen: 
het schrikbeeld van een technologische 
maatschappij, die tot domestificatie van de 
mens leidt. Dit kan dan een vlucht uit de 
werkelijkheid tot gevolg hebben, in .,lief zijn 
voor elkaar" bewegingen, in romantisch 
utopisme en neomarxisme, alsook in overmatig 
druggebruik en crimineel gedrag. 
Nu zijn experimenten met kleinschaligheid en 
propageren van biodynamisch voedsel nog 
onschuldig en niet van alle nut ontbloot. 
Daartegen moeten liberalen dan ook geen 
bezwaar maken. Doch het wordt gevaarlijker 
wanneer men niet meer wil luisteren naar 
deskundigen en wanneer wetenschappelijk 
vaststaande feiten worden ontkend. Dit kan 
leiden tot sterke polarisatie en op den duur 
tot terreur. Het irrationele heeft reeds eenmaal 
de overhand gekregen, zodat er alle reden is 
om op onze hoede te zijn. Het onderkennen 
van de diepere oorzaken van de anti-houding 
is allereerst van belang. Daarbij Is een open 
oog noodzakelijk voor de negatieve effecten 
van de technologische ontwikkeling en zijn 
maatschappelijke gevolgen. Wij zullen derhalve 
ook goed moeten luisteren naar de aangevoerde 
bezwaren en moeten proberen deze zo nodig 
weg te nemen door de ontwikkeling in goede 
banen te leiden. Wie zijn ogen sluit voor 
terechte bezwaren is immers met recht 
conservatief. Tegelijkertijd moeten wij echter 
erkennen dat Nederland vanwege zijn 
afhankelijkheid van het buitenland geen gids
land kan zijn. 

5. Inspraak en 
medezeggenschap 

Mondige mensen willen meepraten over zaken 
waarbij zij betrokken zijn. In het komende 
decennium zal het gemiddeld onderwijsniveau 
verder toenemen en zal de wens tot inspraak 
en medezeggenschap dus geleidelijk sterker 
worden. Daarbij zullen hiërarchische 
verhoudingen meer ter discussie gesteld gaan 
worden en zal het gezag steeds minder als 
vanzelfsprekend worden aanvaard. 
Liberalen zullen dit in principe toejuichen omdat 
de mens er meer vrij door wordt en hij meer In 
staat gesteld wordt verantwoordelijkheid te 
dragen. Ook zal een grotere openheid het 
gevolg zijn, die weer tot een betere 
voorbereiding van besluitvorming kan leiden en 
daarmee tot minder willekeur. In dit verband 
kan het werk van vele actiegroepen ook 
positief worden gewaardeerd, omdat hierdoor 
veelal een nuttig bewustwordingsproces op 

15 

gang gebracht kan worden. Daarbij kan het 
doordrammen en de eenzijdige benadering van 
sommige actiegroepen echter wel eens op 
gespannen voet staan met de democratie en 
kan goede besluitvorming ernstig worden 
vertraagd. 

Vanuit deze positieve instelling t.o.v. inspraak 
en medezeggenschap is een open oog voor 
enkele bezwaren en gevaren op zijn plaats. Dit 
is reeds eerder geschied in onze bijdrage aan 
de bundel .,Liberalisme in de jaren tachtig" 
(Zi'e noot 2), zodat hier volstaan kan 
worden met een korte opsomming. Inspraak en 
medezeggenschap, al of niet via gekozen 
vertegenwoordigende raden, veronderstellen 
een ongeveer gelijk kennis- en informatieniveau 
bij alle betrokkenen. Bij vele complexe 
problemen is dit niet het geval, zodat er 
nauwelijks sprake zal zijn van een tegenwicht 
tegen wat deskundigen hebben voorbereid. 
Het werk van deze deskundigen kan wel 
onmogelijk worden gemaakt, doch meestal niet 
beoordeeld. Ook bestaat het gevaar dat 
extreme groepen een relatief te grote Invloed 
krijgen vanwege het gebrek aan betrokkenheld 
en soms de indolentie van een groot deel der 
kiezers. Het contact met de achterban kan 
ook een groot probleem zijn tenzij politieke 
fractievorming optreedt, iets wat ook weer 
bezwaren met zich kan meebrengen. 
Het gevaar van manipulatie, van het naar de 
mensen toepraten en van selectieve informatie
verschaffing is soms ook aanwezig. In dit 
verband is het van belang te wijzen op de 
macht, die voortvloeit uit de beheersing van de 
media. Is er wel contact met de achterban en 
wordt door verdergaande democratisering de 
invloed van de achterban te groot, dan dreigen 
conflicten en verstarring, zoals de eerste fase 
van de laatste kabinetsformatie voor wat 
betreft de PvdA duidelijk heeft laten zien. 
Sommige bestuurders zullen de neiging hebben 
moeilijke problemen voor zich uit te schuiven, 
waardoor noodzakelijke besluitvorming niet 
voldoende tijdig plaatsvindt. Tenslotte bestaat 
het gevaar dat het accent bij de besluitvorming 
meer op de korte termijn zal komen te liggen, 
omdat bij de belangenafweging de effecten op 
lange termijn een minder zwaar gewicht krijgen. 
Bij decentrale, gedemocratiseerde besluit
vorming kan dit op den duur tot gevolg hebben 
dat door de centrale overheid meer dwingende 
regels gesteld moeten worden, zodat meer 
centralisatie, omgekeerd aan wat werd beoogd, 
het resultaat is. 
Democratie roept ook bureaucratie op en kan 
derhalve op gespannen voet staan met de 
noodzaak van doeltreffend bestuur. 
In het komende decennium zullen onder 
erkenning van de bezwaren nieuwe wegen 
gezocht moeten worden die niet in alle 



gev?llen dezelfde behoeven te zijn. Rietkerk 
spreekt in dit verband van .,democratie op 
maat" 3). 

Los hiervan zullen echte liberalen als zij 
daartoe in de gelegenheid zijn in eigen 
omgeving met nieuwe vormen van mede
zeggenschap experimenteren, ook al zullen zij 
soms op de rem moeten trappen. Dit laatste 
zal dan als conservatief bestempeld worden, 
doch de liberaal mag best in een bepaald 
geval conservatief zijn als hij daarmee het 
goede weet te bewaren. 

6. Groeiproblematiek 
Milieuproblemen en grondstoffenschaarste 
worden beide veroorzaakt door de optredende 
groei, die onderscheiden kan worden in groei 
van de bevolking, groei van de produktie per 
hoofd van de bevolking, alsmede groei van de 
vervuiling en het grondstoffenverbruik per 
eenheid produktie (bijv. meer plastic 
verpakkingsmateriaal of meer bestrijdings
middelen in de landbouw bij eenzelfde 
produktie). 

Deze groei is veelal exponentieel, d.w.z. dat In 
een constante periode steeds een verdubbeling 
plaatsvindt. De reikwijdte van deze opmerking 
ontgaat velen en kan het best geïllustreerd 
worden met enkele voorbeelden. Zo betekent 
een groei van het electriciteltsverbruik met 
7 % per jaar dat na 10 jaar tweemaal zoveel 
electriciteit moet worden opgewekt, na 20 jaar 
viermaal zoveel, enz. Bij de huidige groei van 
de wereldbevolking van ruim 2% per jaar zal 
deze bevolking na ongeveer 30 jaar verdubbeld 
zijn, zodat bij eenzelfde welvaartsniveau 
tweemaal zoveel woningen, scholen, wegen, 
fabrieken en voedsel nodig zullen zijn. Tenslotte 
zal het minimumloon, globaal te stellen op 
f 20.000,-, bij 10% inflatie per jaar over 
ongeveer 40 jaar zonder welvaartstoaname het 
miljoen overschrijden. 
Gezien het bovenstaande behoeft het 
nauwelijks betoog dat de bevolkingsgroei In de 
hele wereld zo snel mogelijk tot stilstand moet 
komen en dat alle oirbare middelen daartoe 
moeten worden aangewend. De negatieve 
effecten van een te snelle stopzetting van die 
groei (tijdelijk te veel ouderen) moeten daarbij 
niet worden overdreven. Zij worden in financieel 
opzicht meer dan gecompenseerd door 
verminderde uitgaven op ander terrein 
(onderwijs, infrastructuur, woningbouw, etc.). 

De vervuiling en het grondstoffenverbruik per 
eenheid produktie zal verder moeten worden 
verminderd. Verschillende ontwikkelingen in 
deze richting vinden reeds plaats en zullen 
verder moeten worden gestimuleerd: 
miniaturisering, lichtere constructies door 
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verbeterde technologie en betere materialen, 
langere levensduur van diverse goederen, 
minder verspilling bij de produktie, terug
winprocessen, etc. 

De produktiegroei per hoofd van de 
bevolking daarentegen zal voorlopig nog door 
moeten gaan omdat er ook in eigen land nog 
lang geen verzadiging bereikt Is (anders zou er 
geen verdelingsprobleem zijn), terwijl de 
behoeften der ontwikkelingslanden evident zijn. 
Ook uit een oogpunt van werkgelegenheid Is 
een nulgroei vooralsnog onaanvaardbaar. Deze 
verdere groei zal echter wel milieuvriendelijk 
moeten zijn, hetgeen bijsturing door de 
overheid noodzakelijk maakt. Hiertoe zijn vele 
instrumenten beschikbaar, zoals hantering van 
milieukwaliteitsnormen, heffingen, subsidies, 
vergunningen, in bepaalde gevallen verboden, 
etc. Deze moeten alle met de nodige 
voorzichtigheid worden toegepast. Enkele jaren 
geleden heeft de Teldersstichting een uitvoerige 
studie aan deze problematiek gewijd. 4) 

Exponentiële groei kan daarom zo gevaarlijk 
zijn omdat de gevolgen veelal laat worden 
onderkend, omdat er vervolgens vertraagd 
gereageerd wordt (men moet zich eerst van die 
gevolgen bewust worden; bovendien kost 
democratische besluitvorming tijd) en omdat 
de resultaten van genomen besluiten soms 
lang op zich laten wachten. Wat dit laatste 
betreft kan als voorbeeld vermeld worden dat 
zelfs als vanaf vandaag het aantal geboorten 
gelijk zou worden aan wat voor een op den 
duur stabiele bevolking gewenst zou zijn 
(d.w.z. aan ca. 70 per 1000 vrouwen in de 
vruchtbare leeftijdsgroep 15-45 jaar), dat dan 
nog de bevolking enkele tientallen jaren zal 
blijven stijgen. En als vandaag het gebruik van 
DDT overal ter wereld zou worden verboden 
(hetgeen landbouwtechnisch onmogelijk is), dan 
zal de concentratie van DDT In de oceanen 
toch nog vele jaren blijven toenemen. 
Hieruit volgt wel hoe voorzichtig wij moeten 
zijn bij problemen van exponentiële groei. 
Politiek komt het daarbij neer op het stellen 
van de juiste prioriteiten, d.w.z. op het voorrang 
geven aan de problemen die In de komende 
decennia primair aandacht vereisen. Deze zijn 
beperking en zo snel mogelijk stopzetten van de 
bevolkingsgroei, adequate crisisbeheersing 
(waarbij betere spreiding van landbouw
produktie, ontwikkelingshulp en ook een goede 
defensie van belang zijn), beperking van de 
groei van het energieverbruik, terugdringen van 
de milieuvervuiling met mede het accent op 
behoud van onvervangbare natuurgebieden en 
tenslotte risicospreiding In verband met het 
gevaar van politieke chantage (zoals de olie
crisis in 1973/74). Ook hier geldt dat de 
technologie oplossingen moet vinden en dus 
niet uitgebannen moet worden, doch dat ook 



niet a priori gesteld mag worden dat er altijd 
wel een oplossing gevonden zal worden. 
Voor de oplossing van de groeiproblematiek 
zouden wij de volgende stellingen willen 
poneren: 

a. Ons economisch stelsel van ondernemings
gewijze produktie met een als regel niet zelf 
producerende overheid Is meer dan enig 
ander stelsel geschikt om de problemen van 
milieu en schaarste tot een oplossing te 
brengen. De overheid moet daarbij de 
randvoorwaarden stellen, waarbinnen zich 
de produktie moet afspelen. 

b. Het prijsmechanisme is in principe geschikt 
om produktie en consumptie in milieu
vriendelijke richting te sturen, mits alle 
kosten, die bij een produktieproces gemaakt 
worden, inclusief die ter voorkoming of 
eliminatie van lucht-, water- of bodem
vervuiling, in de produktiekosten tot 
uitdrukking komen. 

c. Bij problemen van fundamentele schaarste 
geldt het sub b. gestelde echter niet. 
Het gaat hier om onvervangbare natuur
gebieden, niet uitbreidbare produktles 
(visserij) of onvervangbare grondstoffen 
(voorlopig niet aan de orde). In die gevallen 
zullen verboden, dan wel distributie 
noodzakelijk kunnen zijn. 

d. Centralisatie van besluitvorming Is In het 
algemeen geen oplossing voor het probleem 
van de sub-optimalisering (het verwaarlozen 
van belangrijke externe factoren bij 
bepaalde probleemstellingen omdat die 
buiten onze verantwoordelijkheidssfeer 
vallen). Deze centralisatie wordt bijv. bepleit 
In het bekende rapport Mansholt s) dat 
beschouwd kan worden als een linkse 
reactie op de door de Club van Rome aan 
de orde gestelde problemen. Zie hiertoe 
ook in de noten 2) en 4) vermelde 
publicaties. 

e. Aan een zekere mate van willekeur bij het 
bijsturen door de overheid zal niet te 
ontkomen zijn. Het prijsmechanisme met 
randvoorwaarden werkt nu eenmaal niet 
perfect. Vervanging door een stelsel van 
administratieve beslissingen zal echter tot 
veel meer willekeur leiden. Om zo mln 
mogelijk willekeur te verkrijgen zullen grote 
openheid in de besluitvorming en een goed 
stelsel van beroepsmogelijkheden van groot 
belang zijn. 

f. Liberalen en socialisten kunnen het heel 
goed eens worden over een te voeren 
milieubeleid. 

7. Parlementaire democratie 

In toenemende mate Is er sprake van twijfel 
over het functioneren van de parlementaire 
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democratie in vele landen. Het Is niet 
verstandig om te doen alsof er niets aan de 
hand is. Als geconstateerd kan worden dat van 
werkelijk bijsturen door het parlement veelal 
weinig terecht komt, dan is een nadere analyse 
van de oorzaken daarvan zeker op zijn plaats. 
Deze analyse kan dan tot voorstellen tot 
verbetering leiden. Het komt ons voor dat deze 
analyse in de komende jaren veel aandacht 
moet krijgen. Daarbij zouden de volgende 
punten in overweging genomen moeten worden. 

a. De ingewikkeldheid van vele vraagstukken 
maakt dat de beslissingsvoorbereiding 
steeds meer plaatsvindt door deskundigen, 
al of niet in adviesorganen zitting hebbend. 
Omdat het werk van deze deskundigen 
moeilijk te controleren is kan daardoor een 
machtsverschuiving naar het beleids
voorbereidende niveau plaatsvinden. 

b. Het vóórkomen van bepaalde machts
concentraties, waaronder i.h.b. de vak
beweging genoemd moet worden kan tot 
gevolg hebben dat regering en parlement 
een speelbal worden van bepaalde 
belangen. Bovendien zal de heersende 
machtsconcentratie altijd uit zijn op 
(vermeend) eigen voordeel, hetgeen een op 
de korte termijn gericht beleid tot gevolg 
kan hebben. 

c. Het steeds groter wordende overheids
apparaat kan tot onaanvaardbare 
bureaucratie leiden en daarmee tot 
verstarring en ambtelijke willekeur, alsook 
- op den duur - tot vriendjespolitiek en 
politieke corruptie (bijv. bij benoemingen). 

d. De sterkere invloed van de achterban van 
de politieke partijen leidt eveneens tot een 
te sterk accent op de korte termijn. 
Daardoor Is het bijv. politiek heel moeilijk 
om de aardgasbaten voor een belangrijk 
deel te gebruiken om voor de toekomst 
te investeren, bijv. door de industriële 
innovatie te bevorderen, de ontwikkeling 
van milieuvriendelijke processen en 
produkten te stimuleren of om onderzoek te 
doen op het terrein van energiebesparing 
of energie-opwekking. 

e. Vanwege de toegenomen Invloed van die 
achterban en vooral door de Invloed van de 
media bestaat de neiging bij politici om naar 
de mensen toe te praten, te zeggen wat de 
mensen graag willen horen. Dit kan 
enerzijds tot schijndiscussies in de Tweede 
Kamer leiden, anderzijds tot ongewenste 
gevolgen (zoals het afnemen van 
de investeringsbereidheid door de wijze 
waarop over ondernemers in sommige 
politieke kringen gepraat wordt). 

f. Tenslotte werkt de grotere Invloed van de 
achterban ook door bij de selectie van 
kamerkandidaten, hetgeen kwalitelts-



vermindering en een zekere radicalisering 
tot gevolg kan hebben. 

8. Nederland in het komende 
decennium 

Het is duidelijk dat in het komende decennium 
getracht zal moeten worden oplossingen te 
vinden voor de in het voorgaande genoemde 
en andere problemen. Als belangrijkste 
problemen kunnen worden genoemd: 

a. Nederland In de wereld. Dit impliceert 
aandacht voor het behoud van onze vrUheid 
door een adequate defensie, aandacht voor 
de uitbouw van de internationale rechtsorde, 
zinvolle ontwikkelingshulp, i.h.b. ook door 
technische kennis ter beschikking te stellen 
en de ontwikkeling van aangepaste 
technologie t.b.v. de derde wereld te 
stimuleren; verder verbetering van de 
internationale samenwerking op velerlel 
gebied, waarbij de bevolkingsproblematiek, 
de milieu- en grondstoffenproblematiek en 
de bestrijding van de mondiale inflatie veel 
aandacht verdienen. 

b. Behoud van de welvaart, ook bU het 
geleidelijk opraken van het aardgas. 
Hiervoor is allereerst nodig een herstel van 
het economisch draagvlak, doordat in 
sterkere mate hoogwaardige produkten en 
diensten geproduceerd gaan worden. De 
overheid zal daarbU globale investeringa
stimulering moeten toepassen met correcties 
voor regio"s en bepaalde facetten (zoals 
het milieu), doch i.h.a. niet voor arbeids
plaatsen (dit laatste alleen in specifieke 
gevallen als onderdeel van een 
herstructureringsbeleid). Daarnaast zal de 
industriêle innovatie moeten worden 
bevorderd, o.m. door het stimuleren van 
daarop gerichte research en ontwikkeling. 
Veel aandacht zal besteed moeten worden 
aan een adequate informatieverzorging op 
velerlei terrein. Het onderwijs zal mede op 
deze zaken gericht moeten worden, waarbij 
ook het accent gelegd zal moeten worden 
op het tot ontplooiing brengen van creatief 
talent. Doch vooral zal het geschokte 
vertrouwen in het Nederlands ondernemings
klimaat moeten worden hersteld, waarbij 
verbetering van de rendementspoeltie een 
noodzakelijke voorwaarde Is. 

c. Milieuproblematiek. Primair zal er sprake 
moeten zijn van een evenwichtig beleid, 
gebaseerd op geleidelijkheid en rekening 
houdend met de internationale concurrentie
positie en de werkgelegenheidssituatie. Het 
vergunningenstelsel zal vereenvoudigd 
moeten worden waarbij toe te passen 

criteria zo veel mogelijk objectief dienen te 
zijn. Om waar nodig bU te kunnen sturen zal 
de overheid over voldoende informatie en 
instrumenten moeten beschikken. 

d. Energieproblematiek. De steeds toenemende 
en nu reeds angstaanjagende afhankelijkheid 
van olie moet als een onaanvaardbaar 
politiek risico worden beschouwd. De 
bUdrage van alternatieve energiebronnen 
(zon, wind, aardwarmte, etc.) aan de 
energievoorziening zal vooralsnog 
verwaarloosbaar zun. al zal zinvol onder
zoek op deze gebieden vanzelfsprekend 
moeten worden gestimuleerd. Op den duur 
zal kolenvergassing een reêle mogelUkheld 
worden, doch op korte termUn is dit 
technisch noch economisch het geval. 
Daar bovendien energiebesparing, hoe 
belangrijk ook, alleen niet voldoende is, ziet 
het er naar uit dat aan een toepassing van 
kernenergie voor een beperkte periode van 
bijv. 30 jaar niet te ontkomen zal zijn. 
In ieder geval is het niet verantwoord 
kernenergie a priori uit te sluiten, doch 
zullen de aan deze energiebron verbonden 
risico"s nauwkeurig moeten worden 
afgewogen tegen de risico's en bezwaren 
van andere mogelijkheden. 

18 

e. Behoud van individuele vrijheid. De verdere 
verbetering van de rechtsbescherming van 
het individu zal veel aandacht moeten 
krijgen, waarbij in het bijzonder de 
bescherming van de persoonlijke levens
sfeer een belangrijk onderdeel van beleid 
zal moeten zUn. Daarnaast zullen de 
beroepsmogelijkheden van het individu 
verder verbeterd moeten worden, terwijl 
een Ombudsman met duidelijke bevoegd
heden ingesteld zal moeten worden. 
Aandacht zal geschonken moeten worden 
aan het ontwikkelen van democratie op 
maat, terwUI machtsconcentraties tegen
gegaan zullen moeten worden, hetzij door 
de vorming daarvan te voorkomen, hetzij 
door een afdoend tegenwicht te vormen 
(countervailing power). Hierbij kan gedacht 
worden aan de macht van grote onder
nemingen met een monopoliepositie, doch 
ook aan de macht van de vakbeweging, van 
de overheidsbureaucratie, van de media, 
alsook aan die van bepaalde deskundigen. 
Spreiding van macht is immers een liberaal 
beginsel. Tenslotte zal de collectivisering 
afgeremd moeten worden, zodat de mens 
weer meer zelf zUn leven volgens eigen 
inzichten zal kunnen inrichten. 

f. Parlementaire democratie. Getracht zal 
moeten worden het functioneren hiervan 
belangrijk te verbeteren, waarbij het gehele 
besluitvormingsproces binnen de overheid 
en de controle daarop onder de loep zal 



moeten worden genomen. Hierbij zal In het 
bijzonder gelet moeten worden op het 
aanwezig zijn van correctiemechanismen 
wanneer het machtsevenwicht in een 
bepaald geval verstoord dreigt te worden. 

g. Onderwijsbeleid. Goed onderwijs voor allen 
blijft een belangrijke doelstelling. Het zou 
te ver voeren hierop in te gaan, doch 
verwezen kan worden naar de bijdrage van 
mevrouw Van Someren aan de bundel 
"Liberalisme In de jaren tachtig".') 

Van liberalen mag verwacht worden dat zij 
meedenken over oplossingen en dat zij mee
doen aan de discussie, niet alleen op landelijk 
niveau en in commissies van de Telders
stichting, doch ook aan de "basis". De hier 
en daar bestaande sfeer van gezapigheid en 
indolentie zal doorbroken moeten worden, 
waarbij creatief talent zal moeten worden 
gemobiliseerd. Als de bereidheid hiertoe niet 
aanwezig is, dan zal de WO met recht een 
conservatieve partij genoemd kunnen worden. 
Het gaat er immers niet om wat wij zelf 
vinden dat wij zijn, doch veeleer hoe het op 
anderen overkomt. Ook zal anders niet aan 
verdere collectivisering te ontkomen zijn. 
Wij zullen ons ook niet moeten verzetten tegen 
maatschappelijke veranderingen, die 
onontkoombaar zijn, omdat zij zich overal ter 
wereld voordoen, los van de politieke 
constellatie. 
Van belang is ook dat het isolement, waarin 
de Nederlandse liberalen dreigden te komen, 
doorbroken wordt, bijv. doordat het contact 
met diverse maatschappelijke groeperingen, 
zoals de vakbeweging, onderwijsorganisaties, 
etc. hersteld wordt. Wij moeten immers niet tot 
een getuigenispartij verworden. Het feit dat de 
VVD thans weer, samen met het CDA, in het 
kabinet zitting heeft, is in deze van veel belang, 
doch op wat langere termijn zullen ook 
bruggen geslagen moeten worden naar de 
socialisten omdat anders de verstarring in de 
politiek door de voortdurende machtspositie 
van het CDA niet doorbroken kan worden. Dit 
probleem heeft recentelijk echter al veel 
aandacht gekre•gen, zodat wij er nu niet op in 
zullen gaan. 
Het bovenstaande blijft globaal. Bij een 
maatschappij, die sterk in beweging is en bloot 
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staat aan vele externe Invloeden, is voor
spellen echter nauwelijks mogelijk. Dit wordt 
duidelijk wanneer wij tien jaar achterom kijken 
en in de herinnering terugbrengen wat er toen 
over de toekomstige ontwikkeling gezegd werd. 
Het was in 1967 dat Kahn en Wiener hun 
studie over het jaar 2000 publiceerden 7), 

waarin - bij vermijding van kernoorlogen -
sprake was van een optimistische visie op de 
toekomst. Het was tijdens de verkiezingsstrijd 
van begin 1967 in Nederland dat de heer 
Den Uyl ieder gezin een auto beloofde, dat 
0'66 in zijn verkiezingsprogramma met geen 
woord repte over de milieuproblematiek en dat 
zelfs nieuw-links voorrang wilde geven aan de 
economische groei. Het is anders gegaan. 
In 1971 verscheen het eerste rapport aan de 
Club van Rome, In de jaren daarna gevolgd 
door een aantal andere. De onheilsprofeten 
kregen de wind in de zeilen en er ontstond een 
groot pessimisme met betrekking tot de 
toekomst. Dit werd nog versterkt door de 
oliecrisis in 1973/74, welke door velen ten 
onrechte gezien werd als een eerste voorbode 
van de naderende grondstoffencrisis en die 
de heer Den Uyl, inmiddels minister-president 
geworden, ertoe bracht voor de televisie te 
verklaren dat het nooit meer zou worden als 
voorheen. Inmiddels heeft een meer realistische 
visie weer aan kracht gewonnen. 

Het is dus anders gegaan dan men in 1967 
dacht. Het zal in het komende decennium ook 
anders gaan dan wij nu wellicht denken, anders 
dan uit de betrekkelijk pessimistische visie van 
de Club van Rome zou volgen, anders dan 
uit één der door de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid onderzochte 
mogelijkheden zou volgen 8), anders ook dan de 
optimistische visie van Kahn in een recente 
studie van het Hudson-instituut.9) 
Wat echter niet anders mag worden, Is het 
liberale vertrouwen in de mens, In een 
maatschappij van vrije mensen, die niet 
ondergeschikt zijn gemaakt aan het systeem, 
die zich individueel kunnen ontplooien en 
daarom ongelijk mogen zijn en die de kans 
krijgen hun Inventiviteit, creativiteit en andere 
talenten in te zetten voor de gemeenschap. 
Dan zal Nederland leefbaar blijven. 



Noten: 

1) Dit artikel is een weergave van een 
inleidende voordracht in het kader van een 
discussie met oud-minister Trip voor de 
PartUraad van de WD, gehouden op 
27 november 1977 te OisterwUk. 

2) Dr. G. ZoutendUk, Besluitvorming en 
Democratie, p.p. 97-122 van ,.Liberalisme In 
de jaren tachtig", geschrift 32 van de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichtlng. 

3) Mr. J. G. Rietkerk, Democratie op Maat, 
p.p. 25-37 van .. Liberalisme In de jaren 
tachtig", geschrift 32 van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichtlng. 

4) Milieu, Groei en Schaarste, geschrift 26 van 
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het Permanent Orgaan van de PvdA, D.66 en 
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W. Morrow and Co., New Vork, 1976. 



Terrorisme: terugblikken en 
vooruitzien 

Z. R.Dittrlch 

Spectaculaire terreurdaden van het afgelopen 
jaar hebben te onzent de aandacht gevestigd 
op het vraagstuk van politiek gemotiveerde 
geweldpleging en In het bijzonder op de 
moeilijkheden die een democratische rechtsstaat 
bij de bestrijding ervan ondervindt. De dis
cussies over dit onderwerp kenmerkten zich, 
jammer genoeg, door onduidelijkheid en 
spraakverwarring, waartoe met name het 
neemarxisme met zijn excessieve maatschappij
kritiek en een schier oeverloze uitweiding van 
het begrip "geweld" het zijne heeft bijgedragen. 
Een ander manco was een nagenoeg volledig 
ontbreken van historische dimensie. Men 
beseft klaarblijkelijk niet dat de verschijnselen, 
waarover men zich opwond, bij al hun 
brandende actualiteit allesbehalve nieuw waren. 

De eerste vereiste van een zinnige gedachten
wisseling Is een doelgerichte begrenzing van 
het onderwerp. In de hieropvolgende 
beschouwing zal ik mij bepalen tot het terro
risme, waaronder wordt verstaan het georgani
seerd plegen van gewelddaden zoals moord
aanslagen, gijzelingen, ontvoeringen, 
"bevrijdings"acties, roofovervallen en vernie
lingen, waardoor een als regel ondergronds 
opererende groepering althans in aanzet 
politieke doelstellingen tracht te verwezenlijken. 
Een waterdichte definitie zal het wel niet zijn 
maar voor onze thematiek is deze opsomming 
bruikbaar genoeg. Welnu, het terrorisme zoals 
bedoeld werd reeds in de tweede helft van de 
vorige eeuw in practijk gebracht door diverse 
Europese vrijheidsbewegingen die in hun verzet 
tegen wat zij als onrecht en onderdrukking 
beleefden tot het wapen van geweld meenden 
te moeten grijpen: Ierse Fenlans en Macedo
nische Komitadji zijn hier de sprekendste 
voorbeelden van. In de relatief rustige tijden 
van vóór Wereldoorlog I was het terrorisme In 
de westerse wereld niettemin een rand
verschijnsel, beperkt tot extremistische 
nationalisten en strijdbare anarchisten. Ken
merkend was, dat juist de partijen van de 
2e Internationale, die de sociale revolutie op 
hun vaandels schreven, zich er principieel en 
nadrukkelijk van distantieerden. Sindsdien 
evenwel valt er wereldwijd een schrikbarende 
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toename van het terrorisme te constateren, 
enerzijds door het wegvallen van morele en 
Ideologische remmen, anderzijds door steeds 
grotere technische en organisationele mogelijk
heden. Niet In de laatste plaats maakt hier de 
georganiseerde misdaad school. Haar 
praktijken immers worden door de moderne 
terroristen op brede schaal toegepast. 

Het terrorisme, waarmee we heden ten dage 
in de westerse wereld geconfronteerd worden 
(inz. de RAF en haar Italiaanse, Spaanse en 
Japanse geestverwanten) onderscheidt zich op 
een drietal punten duidelijk van de terroristen 
van de oude stempel. 

1. Het is een beweging zonder een noemens
waardige aanhang, gedragen door minus
cule, van de maatschappij geïsoleerde en 
volslagen vervreemde groepen die klaar
blijkelijk door het ontbreken van enig 
respons tot meer agressiviteit worden 
geprikkeld. 

2. Hiermee hangt samen dat de doelen die 
deze groepen nastreven een volstrekt 
utopisch karakter dragen, d.w.z. redelijker
wijs niet te verwezenlijken zijn. Soms lijkt 
het dat de terroristen er niet aan toegekomen 
zijn hun verlangens politiek te articuleren, 
ja dat hun optreden er alleen maar op 
gericht is eigen frustraties op de gehate 
samenleving af te reageren. 

3. Bij het beramen van acties tegen personen 
of objecten wordt er nauwelijks meer op 
gelet of deze naar de opvatting der 
terroristen als vijandig te beschouwen zijn. 
Dat er bij de aanslagen ook onschuldigen 
getroffen worden, werd vroeger al, zij het 
niet altijd, op de koop toegenomen, dat men 
de gewelddaden opzettelijk op de 
onschuldigen richt is een triest novum van 
deze tijd. Weliswaar wordt er soms getracht 
zulke acties ideologisch te rechtvaardigen 
b.v. door te stellen dat allen meer of minder 
medeplichtig zijn, doch men krijgt de indruk 
dat zelfs degenen die deze redenatles 
verzinnen er zelf amper In geloven. 
Hetzelfde geldt voor de brutale manier 
waarop de terreurgroepen zich tegen
woordig van het benodigde materiaal en 
geldmiddelen voorzien, nl. door roof en 
diefstal, zodat de scheidslijn tussen de 
politieke en gemene misdaad volkomen 
vervaagt. Ook hier wordt gepoogd de zaak 
met een quasi-radicale kretologie goed te 



praten, wat echter niet wegneemt, dat een 
organisatie, die deze weg ingeslagen is 
onherroepelijk depolitiseert en in een 
ordinaire criminaliteit wegzakt. De verwor
ding van de Baader-Meinhofbende tussen 
1968 en 1972 spreekt hier een duidelijke 
taal. 

En toch zijn de bijzondere kenmerken van het 
hedendaagse terrorisme niet zonder precedent. 
Een vergelijking met de situatie in het 
tsaristische Rusland van een eeuw geleden kan 
in meer dan één opzicht leerzaam zijn. 
Toegegeven, het algemene staatkundige en 
maatschappelijke kader aldaar was heel anders 
dan in de industrieel hoogontwikkelde 
parlementair-democratische staten van onze 
tijd. Rusland daarentegen was een achterlijk 
agrarisch land met ongelooflijk grote sociale 
tegenstellingen; tegenover een kleine boven
Jaag van hooguit 3 %. die cultureel sterk 
verwesterd was en op een behoorlijk niveau 
leefde stond de massa van verpauperde, 
analfabete boeren en arme stedelingen die 
ergens nog In de Middeleeuwen was blijven 
steken. Archaïsch was ook het politieke bestel: 
een despotische monarchie met een wijd
vertakt, doch corrupt ambtelijk apparaat, een 
naargeestige politiestaat, die zijn onderdanen 
tot lijdzame gehoorzaamheid trachtte te 
dwingen. 

Sinds Peter de Grote wilden de Russische 
heersers hun rijk omwille van de begeerde 
grote-mogendheidsrol als volgt moderniseren: 
overname van westers instrumentarium en 
vakkennis bij gelijktijdig weren van ideeën die 
de traditionele gezagsverhoudingen dreigden 
aan te tasten. Een onmogelijke zaak! Na de 
verloren Krimoorlog (1853-56), die de gebreken 
van het tsarenrijk onbarmhartig aan het licht 
had gebracht, moest men door de zure appel 
bijten. Om de staat en maatschappij te 
vernieuwen was het noodzakelijk om voldoende 
deskundige krachten op te leiden. Daar de adel 
in deze behoefte niet meer kon voorzien 
werden ook jonge mensen van eenvoudige 
komaf In de gelegenheid gesteld om diverse 
onderwijsinstellingen te bezoeken. De kennis
making met een In wezen westerse wetenschap, 
cultuur en levensstijl was voor deze nieuw
komers echter een te grote overstap, met als 
gevolg geestelijke verwarring, ontworteling, 
vervreemding en In menig geval politiek 
extremisme. Terwijl de overheid verwacht had 
dat de door haar toedoen aangekweekte 
intelligentsia de draagster zou worden van haar 
naar omstandigheden vrij vooruitstrevend 
beleid, stelde een deel van de jongeren zich 
hier volstrekt negatief tegenover op. De 
hervormingen die tsaar Alexander IJ (1855-81) 
nastreefde gingen hun niet ver genoeg en 
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onder invloed van de meest radicale denkers, 
die het Westen maar voortgebracht had, 
formuleerden zij hun eisen - in 1862 niets 
minder dan een nationale bijltjesdag en een 
sociale en democratische republiek ... Zulke 
wensen waren toen niet alleen prematuur maar 
in de gegeven sociale context zelfs onzinnig. 
Men kan daaraan de vervreemding afmeten, 
waarin de opstandige jongeren ten opzichte 
van het Russische volk verkeerden. Eel'l parallel 
met de RAF en haar geestverwanten ligt voor 
de hand. In beide gevallen een conflict met de 
eigen samenleving, haar normen en tradities, 
dat door een radicale ideologie tot een 
onverzoenlijke vijandschap wordt verhard. 

Aan de terroristische fase was een incubatie
periode, een tijd van tasten en zoeken vooraf
gegaan, waarin de latere terroristen, nog deel 
uitmakend van een bredere oppositionele 
stroming, de bevolking voor hun denkbeelden 
probeerden te winnen. In tsaristisch Rusland 
had men de hoop op de boeren gevestigd, die 
het inderdaad ook na de emancipatie van 1861 
moeilijk hadden en plaatselijk nu en dan 
rebelleerden. Daarnaast speculeerde men op 
de Oudgelovigen die van overheidswege nog 
steeds lastig gevallen werden. Revolutionaire 
propaganda maakte echter op het Russische 
platteland geen schijn van kans. Haar ver
spreiders kwamen n.l. over als fijne stadse 
jongelui, die In de ogen van de eenvoudige 
boer deel uitmaakten van de bovenlaag die hij 
haatte; hun deftige, elitaire taal verstond hij 
niet en als zij kwaad over de tsaar of de kerk 
gingen spreken, haalde hij er vaak de politie bij. 
Met name de grote bewustmakingsactie van 
de studerende jeugd in de "dolle" zomer van 
1874, toen honderden enthousiastelingen naar 
het platteland uitzwermden liep op een 
mislukking uit. De kinderkruistocht van het 
Russische radicalisme werd door een arres
tatiegolf weggespoeld. De omstandigheid, dat 
de oppositionelen in het tsarenrijk, tot welke 
richting zij ook behoorden, door de overheid 
vervolgd werden en dus noodgedwongen 
ondergronds hun activiteiten ontplooiden, 
bevorderde uiteraard de radicalisering in hun 
gelederen. Daarbij kwam, dat het schemerlicht 
der illegaliteit allerlei pathologische figuren 
aantrok die de aanvankelijk sterk idealistisch 
bezielde beweging voor hun persoonlijke 
doeleinden trachtten te misbruiken. Aangezien 
het geweld bij de gedroomde omwenteling 
doctrinair al vóórgeprogrammeerd was, was 
het geen wonder dat ongeduldigen en psycho
paten op de aanwending ervan aandrongen. 

Of de branden van St. Petersburg in 1862 het 
werk van politieke brandstichters waren weten 
we niet. De mislukte moordaanslag op 
Alexander 11 In 1866 door Karakozow was een 



daad van een onevenwichtige eenling, die door 
zijn relaties in de ondergrondse bijna was 
verijdeld. De brutale moord op student lwanow 
in 1869, door Dostojewsky in zijn "Demonen" 
literair bewerkt, was nog geen terreurdaad 
naar onze maatstaven, maar een door zeer 
persoonlijke motieven ingegeven liquidatie van 
een mogelijke mededinger. Netsjajew, de 
initiator van deze moord, was een gevaarlijke 
fantast, die in zijn beruchte "Katechisme van 
een revolutionair" een consequent relativis
tische moraal predikte: alles wat de revolutie 
bevorderde was goed, alles wat haar in de weg 
stond, slecht. Echte revolutionairen, leerde hij, 
mochten voor leugen en bedrog, chantage en 
geweld niet terugschrikken. Hijzelf toonde een 
opvallende voorkeur voor zulke middelen, 
zodat hij door velen die hem aanvankelijk 
welgezind waren (Bakoenin) gemeden werd. 
Toen hij, door Zwitserland als een gemene 
misdadiger aan Rusland uitgeleverd, in de St. 
Pieters- en Paulusvesting was opgesloten, 
presteerde hij het om zijn bewakers dusdanig 
in zijn ban te krijgen dat zij als zijn bood
schappenjongens optraden en hij vanuit zijn 
cel de activiteiten van de ondergrondse als 
adviseur kon begeleiden ... Op de keper 
beschouwd was Netsjajew meer een rand
verschijning dan een werkelijke leidersfiguur, 
niettemin heeft hij de noodlottige ontwikkeling 
naar het terrorisme sterk bevorderd. 

Met de toenemende repressie van de kant der 
autoriteiten nam het optreden van de radicale 
oppositionelen in Rusland een steeds geweld
dadiger karakter aan. Na 1875 kwamen er 
moordaanslagen vaker en vaker voor. Verraders 
en van verraad verdachte personen werden uit 
de weg geruimd en men ondernam wraakacties 
tegen de overheidsorganen. Geleidelijk won de 
gedachte veld om door vermoording van de 
kopstukken het regime in het nauw te drijven 
en zelfs ten val te brengen. Een deel van de 
ondergrondse was het hiermee niet eens zodat 
de organisatie "Land en Vrijheid" op het 
clandestiene congres te Lipetsk in de zomer van 
1879 In twee groepen uiteenviel. De gematigden 
o.l.v. Plechanow, die het terrorisme afwezen, 
zouden later de grondslag leggen voor de 
marxistische arbeidersbeweging in Rusland. 
De militante vleugel o.l.v. Zjeliabow legde zich 
daarentegen geheel op de terreurdaden toe en 
besloot de tsaar als de belichaming van het 
gehate stelsel tot het doelwit van zijn acties 
te maken. Een kleine groep van vastberaden 
illegalen, die alle schepen achter zich verbrand 
hadden, wijdde zich geheel aan deze opdracht, 
daarin gesteund door enkele honderden 
sympathisanten. Men kan stellen dat de samen
zweerders op een schier wetenschappelijke 
manier te werk gingen. Ingenieuze plannen 
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werden gesmeed, die een uiterst zorgvuldige 
voorbereiding vereisten, nieuwe conspiratieve 
technieken werden beproefd, nieuwe wapens, 
bij voorkeur explosieven (dynamiet) gemaakt. 
Dat de aanslag op de keizerlijke trein en de 
opzienbarende ontploffing in het Winterpaleis 
het beoogde doel niet bereikten, lag waar
schijnlijk niet aan de werkwijze der terroristen 
maar aan de niet bij voorbaat in te calculeren 
factor, n.l. het toeval. 

Het terrorisme slaagde er wel in om in het land 
een sfeer van spanning, onzekerheid en angst 
te scheppen. De autoriteiten waren klaar
blijkelijk niet bij machte om deze uitdaging op 
de oude vertrouwde manier de baas te worden. 
De tsaar benoemde graaf Loris Melikow tot 
minister van Binnenlandse Zaken en voorzag 
hem met schier dictatoriale bevoegdheden. 
De nieuwe bewindsman wilde door een 
ingrijpende reorganisatie van het politie
apparaat het terrorisme effectief bestrijden en 
tevens door de invoering van het constitutio
nele stelsel, de radicalen politiek isoleren. 
In beide opzichten was Loris Melikow bijna 
geslaagd. De politie was de terroristische 
organisatie op het spoor gekomen en haar 
oprollen was nog maar een kwestie van tijd. 
De tsaar werd gewonnen voor het plan een 
representatieve commissie bijeen te roepen 
die de grondwet zou voorbereiden. Op 1 maart 
1881 werd Alexander 11 echter door een 
bomaanslag dodelijk getroffen; na minstens 
zeven mislukte pogingen wisten de terroristen 
hun doel te bereiken. 

Weldra bleek dat dit een Pyrrhus-overwinning 
was. De dood van de tsaar bracht het regime 
niet aan het wankelen, de verwachte chaos en 
revolutie bleven uit. Het brede publiek, juist de 
armen en onderdrukten in wier naam de 
terroristen hun strijd voerden, nam in meerder
heid een onverholen vijandige houding aan 
tegen iedereen, die maar van sympathieën voor 
de daders verdacht was. Op de samen
zweerders werkte dit falen van hun toeleg 
demoraliserend, nog meer echter op hun 
achterban. Immers, de organisatie had tot dan 
van leden en donateurs ruime geldbedragen 
ontvangen, in 1881 alleen al ongeveer 80.000 
roebel, waardoor haar activiteiten bekostigd 
konden worden. Nu droogde deze bron snel 
uit, de inmiddels gemoderniseerde veiligheids
dienst kon de lamgelegde organisatie snel 
onschadelijk maken. Onder de regering van de 
harde autocraat Alexander 111 (1881-1894) was 
het met het terrorisme in Rusland gedaan, 
helaas ook met de liberale initiatieven van zijn 
voorganger. Doordat er politiek niets veranderde 
- alleen de repressie werd erger- zou rond 
de eeuwwisseling de terreuractiviteit in het 
tsarenrijk herleven. 



De nieuwe generatle terroristen, die een 
bijzondere afdeling van de partij der socialisten
revolutionairen vormden, knoopte aan bij de 
Ideeën en praktijken van haar voorgangers, ook 
al werden de conspiratietechnieken verder 
geperfectioneerd. Toch had men niet kunnen 
voorkomen, dat aan de leiding van de 
organisatie de beruchte dubbelspion Azew 
kwam, die pas na jaren als zodanig zou worden 
ontmaskerd. Zowel bij de mislukte als bij de 
geslaagde actles van de terroristen was dus 
de geheime politie, de Ochrana, als mede
speler betrokken en had tot op zekere hoogte 
ook invloed op de keuze van de slachtoffers. 
De verstrengeling van de althans In opzet 
elkaar bestrijdende machten, de politie en de 
terroristen, heeft op den duur voor beide 
fatale gevolgen gehad. Na de ontmaskering van 
Azew en onder de indruk van veranderingen 
op politiek en sociaal gebied, die zich na de 
revolutie van 1905 voltrokken, verloor het 
Russische terrorisme zienderogen aan stoot
kracht en betekenis. Al geruime tijd vóór de 
Februari-omwenteling van 1917 was het een 
stuk geschiedenis geworden. 

Tegen de achtergrond van wat zich destijds in 
Rusland heeft afgespeeld kan men enkele 
generele opmerkingen plaatsen. Terroristische 
groeperingen die politiek-utopistische doel
stellingen nastreven zijn in het algemeen 
kwetsbaarder dan die op nationalistische resp. 
religieuze grondslag. Hun achterban van helpers 
en sympathisanten is kleiner en gevoeliger 
voor psychologische wendingen, de kans op 
Interne spanningen en ontsporingen Is groter 
en ook laten zij zich gemakkelijker van buitenuit 
infiltreren. Wanneer de terroristische groepe
ringen met hun acties beginnen hebben zij 
vanwege hun conspiratieve werkwijze een 
zekere voorsprong op de autoriteiten. Op den 
duur evenwel wordt in het optreden van de 
terroristen, hun organisatieprincipes, bevoor
rading, technieken, het grondliggende patroon 
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zichtbaar terwijl de tegenpartij de kans krijgt 
de terreurbestrijding beter en efficiënter te 
doen geschieden. Voor een succesvolle strijd 
tegen het terrorisme Is het noodzakelijk de 
betreffende groepering politiek, geestelijk en 
moreel te isoleren, zodat tenminste een deel 
van haar achterban zich ervan distantieert. 
Op dit punt hebben de parlementair-democra
tische regimes die de rechtsprincipes 
eerbiedigen uiteraard de meeste kansen. Van 
bijzonder belang is een soepel beleid t.o.v. de 
tot Inkeer gekomen enkelingen; men dient ze 
desnoods met een algehele kwijtschelding van 
de straf los te weken van de terreurgroep. 
Aan de andere kant mag de overheid geen 
twijfel doen ontstaan over haar vastberaden
heid om recht en orde binnen haar machte
bereik te handhaven. Ook als het door 
omstandigheden geboden Is met de terroristen 
In onderhandeling te treden moet zij zich 
niet tot concessies laten bewegen die inbreuk 
zouden doen op haar legitieme rechten. 

De bestrijding van het terrorisme vereist een 
gecentraliseerd en vakkundig opgeleid politie
apparaat, dat gezien zijn delicate opdracht 
nauwlettend gecontroleerd wordt door de 
politiek verantwoordelijke gezagsdragers. 
Naast de opsporing en preventie van geweld
daden als zodanig moet de logistiek van de 
terreurgroep alle aandacht krijgen; door haar 
systeem van financiering, bevoorrading en 
persoonlijke contacten aan te tasten effent men 
de weg naar haar volledige uitschakeling. 
De hoogste prioritelt evenwel komt toe aan de 
bestrijding op het psychologisch front. Uit de 
autobiografische werken van Russische 
terroristen, met name Krawtsjlnsky, Sawinkow, 
Wera Figner, weten wij dat het leven in de 
illegaliteit zenuwslopend Is en de samen
zweerders In hun onderlinge relatie regelmatig 
de zwaarste crises doormaken - vandaar de 
noodzaak van een gedifferentieerde, op de 
verbreking van de solidariteit gerichte aanpak. 

Tenslotte dit. In werkelijke noodsituaties Is het 
beter naar tijdelijke en ruimtelijk begrensde 
buitengewone maatregelen te grijpen dan te 
gaan sleutelen aan de wetgeving, zoals het 
tegenwoordig In de Bondsrepubliek gebeurt. 



Van filosofie naar liberalisme 

Dr. W. N. A. Klever 

Een beetje terugtredend van het aktuele 
politieke toneel, zal ik in deze verhandeling 
proberen een wijsgerig-politikologische 
verantwoording te leveren voor het liberalisme. 
Het betoog zal dus niet toegespitst zijn op de 
brandende kwesties van het ogenblik, doch 
proberen daarvan gepaste afstand te nemen. 
Dit houdt natuurlijk niet in dat de politieke 
aktualiteit mij niet zou motiveren tot bedoelde 
fundamentele bezinning. Een filosofie die geen 
gestalte krijgt op instigatie van het leven 
zelf of wier relevantie voor dat leven zelf niet 
onmiddellijk zichtbaar gemaakt kan worden, 
kan mij als filosoof niet bekoren. De eigentijdse 
politieke discussies kan men dus als aan
leiding zien tot de hiernavolgende 
bespiegelingen. 

Liberalisme is niet erg In trek bij "geavan
ceerde" landgenoten van vandaag. Liberalen 
zijn achterlijke lieden, die de belangen van de 
gemeenschap aan hun persoonlijke laars 
lappen. Ik hoef hier niet het rijtje kwalifikaties 
en invektieven op te noemen, dat sinds jaar en 
dag gehanteerd wordt, om het Image van de 
liberaal bespottelijk te maken. Vooral in 
kringen van studenten, docenten en 
afgestudeerde vrijgestelden in de sociale 
wetenschappen Is de anti-stemming soms 
zodanig opgevoerd, dat over de zinnigheid van 
een liberale staatsinrichting niet eens meer 
nagedacht kan of mag worden. Er is daarom 
enige moed nodig om als academisch 
employé zijn liberale overtuiging bloot te 
geven: je loopt de kans verketterd te worden 
zonder eerst gehoord te zijn. 

In mijn geval heb ik die moed niet nodig, ten 
eerste omdat filosofen niet zo gevoelig zijn 
voor oostenwinden als de gedragsweten
schappers. Het socialisme kan zich er niet op 
beroemen, een produkt van de filosofie te zijn. 
En ten tweede is er onlangs een kleine 
kentering opgetreden in de houding ten 
aanzien van het liberalisme, waardoor men als 
liberaal zelfs progressief dreigt te worden. De 
rechtsfilosoof Glastra van Loon bijv. schrijft 
artikelen in de NRC (febr. 1977) om het liberale 
karakter van zijn progressief geheten partij 
voor het voetlicht te brengen. Het etiket van 
liberalisme schijnt aan aantrekkingskracht te 
winnen bij politici die daar tot voor kort geen 
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aanspraak op wensten te maken. 

Hoe komen we nu, filosofisch gesproken, 
terzake? Door begripsontwikkeling. Hoe zou 
het anders kunnen? 
Dit antwoordje moge nietszeggend of abstrakt 
voorkomen, ik zal laten zien dat het "In medias 
res" voert en ons in de kern van de politikologie 
terecht doet komen. 
We hebben allemaal zo onze ideeên over wat 
goed is voor onze lokale samenleving, hier aan 
de Noordzeekust. In het hebben van dat soort 
ideeën onderscheiden we ons niet van elkaar. 
Multatuli kon alleen met zijn eigen Ideeën 
reeds 7 boekdelen opvullen. Elke burger zit 
boordevol ideeën, ook al is hij zich die niet 
uitdrukkelijk bewust en maken zij zich slechts 
kenbaar in zijn hartstochten en wensdromen. 
Vraag maar aan de eerste de beste wat hij 
"vindt"" en hij zal u zonder aarzeling, soms wat 
onbeholpen, zijn opvatting geven over de 
toestand: "ze moesten eens wat meer ... ", 
"wij gaan d'r op achteruit"', "'t is toch schan
delijk" etc., opvattingen, die zich met een 
beetje kundigheid onmiddellijk In politieke 
termen laten vertalen. ledere burger is dus een 
politikoloog in notedop, misschien niet van 
nature, maar dan toch door de kultuur daartoe 
gevormd. 

Begrippen over persoonlijk welzijn en algemeen 
belang blijken ruimschoots voorhanden te zijn, 
reeds vóór de politieke bewustwording ervan. 
Als men zich in een soort filosofische 
reflektie daarop terugbuigt, konstateert men 
allereerst dat het er vele zijn, dat men 
meerdere, uiteenlopende gedachten heeft over 
het ideale reilen en zeilen van de staat. Je 
ontdekt a.h.w. meerdere politikologen in 
jezelf, die misschien niet gelijktijdig in je 
binnenste opereren, maar dan toch wel elkaar 
itererend afwisselen. 
In sociaal bewogen tijden van ekonomische 
achteruitgang is het misschien de gelijkheids
iclee die voorop staat; ten tijde van oorlog 
heeft de staat te zorgen voor vrede en 
veiligheid. Bij uitbarstingen van agressie en 
terreur verwachten we van de staat vóór alles 
herstel en bescherming van recht en orde. 
Voor de geestelijke vrijheid moet zij borg staan 
wanneer de invloed van godsdiensten of 
andere ideologieën te groot wordt. Als het 
zedelijk verval ons te bar wordt, krijgt zij de 
opdracht voor een ethisch réveil te zorgen. 
Toenemende en ergerlijke milieuvervuiling 
bezorgt de overheid weer een nieuwe doel
stelling. Zo kun je doorgaan: eindeloos. in 



ieder geval zeer vele en gevarieerde ideeën 
over wat een staat in eerste instantie behoort 
te doen, volgen elkaar op of verdringen elkaar. 
Nu kun je konstateren, dat het bij die 
ongeordende veelheid en diversiteit van staats
ideeën niet blijft, naarmate het bewust
wordingsproces voortschrijdt en het gevoel 
voor verantwoordelijk handelen toeneemt. 
Je hoeft daarvoor geen hoogstaande zedelijke 
normen uit de porceleinkast te halen; als mens 
en als gemeenschapslid word je daartoe 
gedwongen om de eenvoudige reden dat je de 
onsamenhangendheid en strijdigheid van 
ideeën niet kunt verteren. Wie als redelijk mens 
zijn zegje doet over de overheidsplichten, 
zal er toch naar streven zich niet te weer
spreken, noch synchronisch noch diachronisch. 
Er zal dwarsverband of struktuur en lengte
verband of kontinuHeit in zijn politikologisch 
spreken aanwezig dienen te zijn ... Want wie 
niet iets ééns denkt, denkt niets" (Aristotelesj. 

Maar wat gebeurt er, als je je staatsideeën, die 
je tevoren op vóórrefleksief niveau en op 
onsamenhangende wijze, afhankelijk van 
toevallige omstandigheden gekoesterd had, 
met elkaar in verband gaat brengen en daarin 
eenheid probeert te stichten? Nou: je doet dan 
niets anders als dit: ideeën met elkaar in 
verband brengen, dat is: ideeën aan elkaar 
relateren; dat is weer: je ideeën relativeren. 
Je stelt ze dan niet meer op zich; je 
hypestasleert ze niet meer tot hèt doel of hèt 
wezen van de staatsinrichting. Je maakt ze tot 
moment of faktor in een geheel en verandert 
c.q. ontwikkelt ze daardoor. 
Je was bijvoorbeeld de overtuiging toegedaan 
dat de staat door bevordering van het 
ondernemerschap, van industrialisatie, 
infrastruktuur en hanclel de welvaart dient te 
stimuleren; dat de staat verder tot taak heeft 
de natuurlijke leefmilieus en agrarische 
samenlevingsvormen te beschermen; voorts 
dacht je ook nog, dat volstrekte inkomens
nivellering een rechtstreekse konklusie was uit 
de fundamentele gelijkwaardigheid van de 
burgers. En tenslotte voelde je er voor, dat 
je in je doen en laten volledig je eigen gang 
kon gaan en niemand zich met je had te 
bemoeien. Het is maar een willekeurige greep 
uit de vele mogelijke kernen van staats
theorieën die zich in één hoofd kunnen 
verzamelen. Zodra de hersens in dat hoofd op 
volle toeren draaien, is het onvermijdelijk dat 
men die doelstellingen, die men ten onrechte 
op zich stelde en verabsoluteerde, een toontje 
lager laat zingen en bovendien ook een zeer 
bepaalde toon laat zingen in verband met de 
overige geluiden. De vele uiteenlopende 
staatsideeën moeten dus gecoördineerd en 
geharmoniseerd worden. Hoe je het nu ook 
draait of keert, de vereiste coördinatie, die 

overigens In weldenkende mensen vanzelf 
plaats vindt, is identiek met de eerder 
vermelde begripsontwikkeling, waarvan ik zei, 
dat men daardoor pas terzake kwam. 

De ideeënbeweging en ideeënharmonisatie 
resulteert in een bepaalde ideeënkonstellatie, 
die op zich beschouwd weer één idee naast 
andere mogelijke en werkelijke ideeën
konstellaties is. En In de voortgang van het 
politikologisch denkproces komt daardoor een 
verder gaande begripsontwikkeling op gang 
die zich nimmer voltooit. Het ligt voor de hand 
uit dit proces zelve een praktische konklusie 
te trekken. Die konklusie hoeft er niet 
aangebreid te worden of door de invoering van 
afzonderlijke premissen mogelijk te worden 
gemaakt; het reeds voltrokken denkproces 
vertoont die konklusie in voldoende mate. 
Als men door begripsontwikkeling polltikolo
gisch terzake komt, is die dè zaak van de 
politiek. De overheid dient dan niet zozeer 
bepaalde ideeën (gelijkheid. orde etc.) te 
realiseren, maar datgene waarmede we tot nu 
toe uitsluitend te maken hadden, nl. de 
mobiliteit en ontwikkeling van ideeën en 
daarmede natuurlijk de mobiliteit en 
ontwikkeling van haar eigen doelstellingen. 
Het is in het .,algemeen belang" dat beperkte 
waarderingen of voorstellingen daarvan in het 
ongerede en op drift geraken ten gunste van 
meer adekwate vormgevingen. 

Er zit in deze filosofische aanzet een flinke 
dosis skepsis verwerkt ten aanzien van het 
menselijke vermogen om de doelstelling van 
het algemeen belang te specificeren. Sterker 
nog: dit acht ik een onvermijdelijkheid en 
tevens een onmogelijkheid. Enerzijds ontkom 
je er niet aan het algemeen belang te 
konkretiseren als ... (x), anderzijds Is die 
konkretisering noodzakelijkerwijs een 
schadelijke vereenzijdiging van het algemeen 
belang en daardoor een verraad aan het 
algemeen belang. Zo gezien is de mogelijkheld 
om elke toespitsing van dat algemeen belang 
weer op te heffen dan wel te momentaniseren, 
van levensbelang voor de handhaving van het 
algemeen belang. Het kunnen ontkennen van 
a, b, c enz. als mogelijke invullingen van 
bovengenoemde x, het neen kunnen en 
mogen zeggen tegen elke gedaante of vorm
geving aan het algemeen belang, is uitermate 
fundamenteel voor het algemeen belang als 
zodanig (d.w.z. juist als algemeen, alle 
bijzondere belangen omvattend en overstijgend). 

Tot nu toe heb ik eigenlijk niets anders gezegd 
dan de volgende eenvoudig te begrijpen 
dingen: a) we hebben een heleboel ideeën 
over doel en taak van de overheid, b) als we 
ons verstand gebruiken, kunnen we er niet 



onderuit om die met elkaar in een zeker 
systematisch verband te brengen, c) daardoor 
ontwikkelen we die ideeën tot andere, meer 
konkrete ideeën, d) waarmee we echter ook 
weer ontrouw zUn aan het algemeen belang, 
dat zich niet in een konkrete doelstelling 
ongestraft laat opsluiten, e) dit proces van 
begripsontwikkeling gaat in principe eindeloos 
voort, f) de mogelUkheld en garantie van een 
dergelijke permanente begripswijziging is 
fundamenteel voor het algemeen belang als 
zodanig. 
Wel, als dat zo is, dan vereist het algemeen 
belang dat het zodanig in een overheids
apparaat geïnstitutionaliseerd wordt, dat 
daarin een bijsturings- of vernieuwinga
mechanisme struktureel ingebouwd is. De 
staatsinrichting moet een praktische vertaling 
zun van wat op theoretisch niveau ontdekt 
werd. Het algemeen belang is gediend met 
(is identiek met!) de zgn. "absolute 
negativiteit", d.w.z. met "niet niet", de afwijzing 
van elke partikularisering ten koste van ... 
Dit begrip van algemeenheid, dat wel begrepen 
door iedereen wordt onderschreven, kan 
alleen gerealiseerd worden in een staats
inrichting, die vóór alles (vóór het bewerk
stelligen van sociale gerechtigheid, orde, 
recht, vrede etc.) gericht is op en uitgerust is 
voor: zelfherziening. "Wil de macht zich als de 
macht van het recht handhaven, dan zal zUzelf 
in de struktuur van de samenleving de voor
waarden moeten scheppen voor haar 
voortdurende zelfherziening" (Prof. Dr. 
J. Hollak in WUsgerig Perspektief, 11 e jrg. 1971, 
blz. 324). Een onbelemmerde vrijheids
ultoefening op theoretisch niveau (persvrijheid, 
vrue meningsuiting, akademische vrUheid e.d.) 
en op praktisch niveau (d.w.z. geëffektueerd 
in de demokratie) IUken mU daarvoor de 
elementaire strukturele voorwaarden te zUn. 
Men heeft dan het overheidsapparaat nog voor 
geen enkele wagen met bepaalde lading 
gespannen; men heeft de x nog niet ingevuld 
of gesubstitueerd. Men heeft dan niets anders 
dan de mogeiUkheidsvoorwaarde geschapen 
om bU een eventuele konkretisering van de 
overheidstaken, deze ook weer te kunnen 
wijzigingen of ongedaan te maken. Zonder 
geestelijke vrijheid en zonder demokratie zie 
ik het algemeen belang niet gegarandeerd. 
Het wordt dan maar al te snel verkocht of 
verkwanseld en wel zodanig dat er geen weg 
terug of naar iets anders meer is. 

Maar zijn er geen doelstellingen, die van 
iedereen de hoogste prioriteit krUgen 
toebedeeld en die - zU het dan vaag - het 
algemeen belang toch reeds van een bepaalde 
fysiognomie voorzien, die voor iedereen 
herkenbaar en aanvaardbaar is? Men kan hierbU 
bUv. denken aan de geiUkheidsidee, die ten 
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tUde van de Franse revolutie zo broederlUk 
met de vrijheidsidee samenging. 
Als men die gelUkheld fundamenteel genoeg 
opvat, ligt zU in de vrijheidsidee besloten en 
kan zU er niet van worden onderscheiden. 
Met vrUheid is dan immers de vrUe bestaans
vorm en uitoefening van demokratische 
grondrechten voor iedereen bedoeld. Indien 
men echter zoals meestal geschiedt, gelUkheld 
anders opvat en er hoofdzakelijk een 
ekonomische of sociale inhoud aan geeft, 
komen we op een ander plan terecht, waarop 
we geen aanspraak meer mogen maken op 
idt:ntifikatie met het algemeen belang. is het 
in het belang van allen om in deze zin aan 
elkaar gelUk te zijn ten koste van arbeids
bevrediging, zelfontplooiing, maximale 
gezondheid, milieubescherming, vrede en 
vrijheid? Wanneer men een beetje doordenkt 
op één idee, dat er aanspraken op maakt de 
opperste idee te zUn en met het algemeen 
belang te mogen worden vereenzelvigd, 
ontdekt men al spoedig dat deze idee ten 
onrechte op de troon van het algemeen belang 
gaat zitten, dat immers per definitie aan elke 
bUzondere bepaling ontsnapt. Eén waarde kan 
immers niet gedacht worden zonder andere 
waarden en bijgevolg ook niet gerealiseerd 
worden zonder die andere waarden mede te 
willen nastreven. GelUkheld bUv. veronderstelt 
zelfs, hoe vreemd het ook moge klinken, 
ongeiUkheid. Het heeft alleen maar zin van 
geiUken te spreken als betrokkenen onder
scheiden zUn in velerlei opzichten. Gelijkheid 
in volstrekte zin zou niet eens mogelUk zijn. 
Men denke niet dat verminderde ongelijkheid 
hetzelfde is als vermeerderde geiUkheid. Les 
extrêmes se touchent, ook in sociaal opzicht. 
De tandarts die zich voor 100% inzet voor zijn 
zware beroep, komt wellicht (in mens-zijn) 
meer overeen met de ploeterende boer (inzet, 
arbeidsbevrediging, zelfontplooiing), dan de 
ongeiUke honorering suggereert. Vermindering 
van deze ongelUkheld en nivellering van 
beroepspatronen en beroepsaanzien leidt niet 
automatisch tot grotere geiUkheid, waarmee ik 
echter niet wil stellen, dat inkomensnivellering 
ongewenst is. Men kan ook gelUk zUn en 
gelUk willen zUn in het zich onderscheiden. 
Nivelleringstandenzen die daar geen rekening 
mee willen houden, zullen met straffe hand, 
door een machtig overheidsapparaat moeten 
worden uitgevoerd en dan per slot van 
rekening zelfvernietigend biUken te zUn. (Het 
gevaar van de burokratisering, de maksimale 
staat, die nieuwe klassen schept). 
Het algemene belang kan niet anders dan 
gewelddadig worden opgesloten in een 
bUzonder belang, elke bepaling ervan gaat 
ten koste van andere belangen die daardoor 
worden verdonkeremaand of naar de achter
grond geschoven. De tragiek is echter dat we 



er anderzijds ook niet aan kunnen ontkomen 
om het algemeen belang toch te konkretiseren 
en er een bijzondere inhoud aan te geven, bijv. 
dat alle burgers gelijke rechtsbescherming 
moeten genieten of dat inkomens geen grote 
verschillen mogen vertonen. We doen dit ook 
voortdurend; daar is niets verkeerds aan, als 
we maar telkens kunnen zeggen: ja maar, 
wacht eens even, dat is nog niet alles. Het 
behoort ook tot de taak van de overheid 
om ... We moeten ook nog rekening houden 
met .. . 

Nu kan misschien duidelijk zijn, wat ik met 
"begripsontwikkeling" bedoel als politikolo
gische sleutel. Als het zo is dat 
1) elke verbijzondering van het algemeen 
belang noodzakelijk ook een beperking en 
onrechtmatige vereenzijdiglog van dat algemeen 
belang is 
2) en als van de andere kant dergelijke 
verbijzonderingen toch onvermijdelijk en 
geboden zijn omdat het algemeen belang op 
zichzelf geen konkrete inhoud heeft en we niet 
in het luchtledige kunnen blijven zweven, 
dan ligt de konklusie voor de hand, dat het 
algemeen belang gediend is met de ontwikke
ling van de idee of ideeën die we ons 
telkenmale omtrent het algemeen belang 
vormen. We moeten ze korrigeren op het punt 
of de punten waar ze te veel uitsluiten, te veel 
aan de afgrond grenzen. Je moet hun 
negativiteit zoveel mogelijk ongedaan maken 
vanuit de regulatieve superidee: algemeen 
belang. Je zult moeten voortgaan met: èn ... 
(dit), èn ... (dat), en die veelheid van doel
stellingen en bijkomende doelstellingen 
bovendien tot een ordelijke samenhang dienen 
te synthetiseren, welke synthetisering op haar 
beurt - helaas - weer een nieuwe verenke
ling van het universele is. Zo ga je door en 
zo moet je doorgaan krachtens het uitgangs
punt dat we de staat als instantie van het 
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algemeen belang willen begrijpen. 
Elk verworven begrip van het algemeen belang 
moet weer gerelativeerd en in een adekwater 
begrip geïntegreerd worden. Het algemeen 
belang verbiedt ons om ons aan een bepaald 
ideaal geheel gewonnen te geven en vraagt 
ons, om innerlijk vrij te blijven t.a.v. elk 
geponeerd verband. Wie zich fanatiek 
uitlevert aan één bepaalde vormgeving van het 
algemeen belang, verliest zijn vermogen tot 
kritiek en zelfkritiek. 
Elke partij heeft uiteraard het algemeen belang 
in haar vaandel geschreven. Zo zegt 
Drs. J. den Uijl, dat hij weet wat goed voor ons 
land is en dat hij daarvoor strijdt. Een andere 
partijleider, Mr. A. van Agt, heeft een wat 
meer ethisch-religieus gekleurde visie op het 
landsbelang. Anderen hebben weer andere 
preokkupaties en prioriteiten. Allemaal goed 
en wel, áls maar de strukturele voorwaarden 
voor zelfherziening voorop blijven staan en de 
burgers het recht en de macht geven om er 
andere opvattingen op na te houden en die ook 
effektief na te streven. Vooralsnog acht ik 
deze voorwaarden tot permanente zelfher
ziening van het overheidsapparaat met al zijn 
aangetrokken doelstellingen het beste 
gewaarborgd in een partij die ze 1) bovenaan 
in haar programma schrijft en 2) ze ook in haar 
eigen mikro-staat (partijwezen) realiseert. 

Een liberale partij acht ik gedefinieerd door 
het ingebouwd-zijn van een dergelijk 
zelfreguleringsmechanisme zowel in haar eigen 
partij-wezen alsook in haar staatsopvatting. 
Dit betekent - het zij ten overvloede gezegd 
- niet, dat zij geen andere, meer konkrete 
doelstellingen zou kunnen of mogen hebben. 
Liberale partijen hebben die wel degelijk. Vóór 
alles echter hechten zij er waarde aan, dat 
die, zo dit nodig mocht blijken of indien het 
inzicht dit vereist, worden herzien krachtens 
de beginselen van vrijheid en demokratie. 



Volkshuisvesting en stadsvernieuwing 
J. A. Weggemans 

In dit artikel zal worden Ingegaan op een aantal 
relaties die bestaan tussen het beleid op 
gemeentelijk niveau ten aanzien van de 
stadsvernieuwing en het lokale volkshuis
vestingsbeleld. Het gaat daarbij in het 
bijzonder om een woonruimtebeleid en om de 
stimulering van het eigen woningbezit. De 
stadsvernieuwing is in het ontwerp van wet 
op de stadsvernieuwing omschreven als .,de 
stelselmatige inspanning zowel op stedebouw
kundig als op sociaal, economisch en cultureel 
gebied, gericht op behoud, herstel en 
verbetering - zomede indien nodig, op 
herindeling en sanering - van stadskernen en 
daarbij aansluitende stedelijke gebieden 
alsmede van andere door dichte bebouwing 
gekenmerkte centra van maatschappelijk leven" 
(artikel 1, lid 1 ). Dit artikel beoogt om duidelijk 
te maken dat het bij stadsvernieuwing om 
meer gaat dan om wonen zoals b.v aandacht 
voor buurtvoorzieningen (winkels, gezond
heidszorg, sociaal-cultureel werk), de woon
omgeving, het verkeer, etc. Qua werkingssfeer 
Is de stadsvernieuwing vooral geconcentreerd 
op de oudere bebouwing van steden en 
dorpen. De volkshuisvesting betreft de zorg 
voor het wonen - zowel in als buiten de 
stadsvernleuwingsgebleden. Van belang is dat 
er voldoende woningen zijn van goede 
kwaliteit en dat zoveel mogelijk mensen in 
woningen kunnen wonen die voor hen geschikt 
zijn. Op landelijk niveau heeft de volkshuis
vesting met name te maken met de huurpolitiek 
en het subsidiebeleid. Op het lokale vlak zijn 
het bouwbeleid, het woonruimtebeleid en het 
maken van bestemmingsplannen voor nieuw
bouw of stadsvernieuwing vooral belangrijk. 

Tussen stadsvernieuwing en volkshuisvesting 
bestaan nauwe relaties. Dit spreekt ook al wel 
haast vanzelf omdat het sectorbelang .,wonen" 
toch wel erg belangrijk Is in de stads
vernieuwing. De nog steeds bestaande 
kwantitatieve woningnood legt een sterke druk 
op het woningbestand in de stadsvernieuwings
wijken. Daar komen de problemen van 
kwantitatieve schaarste duidelijk naar voren, 
evenals de nadelen die distributiemaatregelen 
van de overheid met zich mee kunnen brengen. 
Ik geloof dat het op gang komen van stads
vernieuwing bijzonder bemoeilijkt wordt door 
het ontbreken van voldoende woningen. Verder 
zal In dit artikel betoogd worden dat de 
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doorstroming - een welhaast liberaal dogma 
- alleen dan goed kan plaatsvinden als er 
voldoende woningen zijn. Een korte terugblik 
naar de tijd dat stadsvernieuwing - zoals 
hierboven gedefinieerd - nog niet bestond Is 
illustratief. Vroeger - zeg in de dertiger jaren 
na de crisis zijn er kwalitatief goede woningen 
gebouwd die voor een deel maar met moeite 
verhuurbaar waren. Een deel der woning
zoekenden kon de huur van dergelijke 
woningen niet opbrengen. Tegenwoordig zijn 
het overigens zeer geliefde woonwijken. Van 
kwantitatieve woningnood, zoals wij die na 
1945 kenden, was toen minder sprake. Wel 
waren er uiteraard veel slechte woningen. 
Indien de Tweede Wereldoorlog geen trend
breuk had veroorzaakt, zou men ook in 
toenemende mate de aandacht hebben moeten 
richten op vervanging van slechte woningen, 
die aan het eind van de vorige en het begin 
van deze eeuw zijn gebouwd. Waarschijnlijk 
zou dat - gezien het denken in die tijd over 
goede volkshuisvesting - op vrij grote schaal 
sloop en bouw van vervangende woningen 
hebben betekend. Stadsvernieuwing als 
systematische aanpak bestond toen niet. Door 
incidentele initiatieven zijn in de historie 
steeds kleine stukjes bebouwing (bv. één of 
enkele woningen) vervangen. In de oudere 
stadsdelen zien we zo bebouwing van uiteen
lopende leeftijd naast elkaar staan. 
De kwantitatieve woningnood Is na de oorlog 
ontstaan als gevolg van diverse factoren zoals 
de bevolkingsexplosie, de oorlogsschade en de 
stilstand van de bouw in de oorlog. Met het 
oog op de opbouw van de nationale economie 
moest Nederland een exportpositie opbouwen. 
Dit heeft geleid tot een lage ionen lage prijzen 
politiek, die ook het beleid t.a.v. de huur
prijzen niet onberoerd liet. 
Sindsdien kende ons land een geleide 
huurpolitiek, waarbij de huurstijging - over 
langere termijn gezien - is achtergebleven 
bij de aigemene prijsstijging en ook bij de 
stijging van de bouwkosten. Dat laatste 
betekent dat bijna identieke woningen van 
jongere datum een hogere huur hebben dan 
soortgelijke woningen die eerder zijn gebouwd. 
Wanneer een dergelijke situatie zich langdurig 
voordoet, zullen de bewoners van oudere 
woningen - als zij huurder zijn - minder 
gemakkelijk doorstromen naar nieuwere, 
kwalitatief betere woningen, omdat zij de huur
verschillen als relatief groter beschouwen dan 
de kwaliteitsverschillen. Daardoor kunnen 
bestaande woningen ook minder frekwent 
worden gebruikt voor de huisvesting van 



woningzoekenden. Deze zijn relatief vaker op 
de duurdere nieuwbouw aangewezen dan bij 
evenwichtige marktverhoudingen het geval zou 
zijn geweest. Voor eigenaren-bewoners zijn de 
verschillen in positie minder ingrijpend. De 
marktprijzen van koopwoningen stijgen namelijk 
wel mee met de algemene prijsstijging en de 
stijging van de bouwkosten. 

We willen het historisch aspect zo kort 
mogelijk houden. Vijf verschijnselen hebben 
belangrijk doorgewerkt in de situatie, zoals we 
die thans kennen. Zoals gezegd is in de eerste 
plaats de huurstijging van oudere woningen 
achtergebleven bij de algemene prijsstijgingen. 
Aangezien de inkomensstijging de prijsstijging 
in het algemeen overtrof zijn de uitgaven voor 
het wonen langs twee wegen relatief gedaald. 
In de tweede plaats zijn vele huurders die 
goedkoop woonden - mede gezien de woning
kwaliteit - blijven zitten in vooral de betere 
oudere woningen. Nieuwe groepen woning
zoekenden zijn daardoor vaak gehuisvest in 
dure nieuwbouw. In de vierde plaats heeft de 
woningschaarste tot veel overheidsingrijpen 
geleid. Via subsidies zijn de problemen 
verzacht ten koste van de belastingbetaler. 
Ook van de slecht gehuisveste belasting
betalers, die er echter niets voor "terug 
kregen". Het woningtoewijzingsbeleid heeft de 
problemen niet kunnen oplossen. In de vierde 
plaats heeft de overheid niets gedaan tegen de 
verwaarlozing van de oudste en slechtste 
woningen. Door de woningnood waren deze 
woningen noodzakelijk voor de huisvesting 
van woningzoekenden. Zolang ze niet leeg
stonden was voor vele verhuurders - gezien 
de op lage huren gerichte politiek - het 
onderhoud van hun bezit minder urgent. Een 
vijfde en laatste verschijnsel is de idiote 
situatie die met name de laatste jaren op de 
markt van koopwoningen is ontstaan. Doordat 
de welvaart is blijven stijgen en er veel te 
weinig koopwoningen zijn gebouwd en het 
woningtoewijzingsbeleid zich - om 
begrijpelijke redenen - richtte op urgente 
groepen woningzoekenden hebben diegenen 
die hun toevlucht zochten op de markt van 
koopwoningen de prijzen fors opgejaagd. 

De situatie heeft er toe geleid dat jarenlang 
nieuwe woningzoekenden in voor hen dure 
huurwoningen zijn gehuisvest. Daarvoor zijn 
forse object- en subjectsubsidies verstrekt. En 
zelfs dan nog betalen vele van deze woning
zoekenden meer dan diegenen die in vergelijk
bare woningen van oudere jaargangen wonen. 
Naarmate de tijd voortschrijdt raken vele 
huurders in een maatschappelijk hoger 
betaalde positie. Hun relatieve woonlasten 
worden daardoor - naast de eerder genoemde 
twee factoren - nog eens extra verlaagd. 
Voorzover de woning als "sociale woningbouw" 

(woningwetwoningen) is gebouwd ten behoeve 
van minder draagkrachtigen, schiet deze 
gedachte hier zijn doel voorbij. De staat zorgt 
nu voor mensen die deze zorg niet (meer) 
nodig hebben. Voorzover de subsidies van 
de overheid op de woning zijn gebaseerd 
(objectsubsidie), blijft deze huurder in zijn 
bevoorrechte positie als het ware kontinu 
subsidie ontvangen, totdat het subsidie door 
huurstijging geleidelijk is afgebroken. 
Pogingen in de landelijke politiek 
om een prikkel tot verhuizen te creëren 
(o.a. het instellen van een huurbelasting) 
zijn jammerlijk mislukt door o.a. de 
stemhouding van de Eerstekamerfraktie 
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van de VVD. Tegelijkertijd kon men het de 
huurders die fijn bleven zitten ook niet kwalijk 
nemen, omdat het alternatief van de koop
woning door het ontbreken van passende 
maatregelen van de overheid onbereikbaar is 
gebleven. Er was een gebrek aan bouwgrond 
en er is ook nooit veel propaganda voor 
gemaakt. Lange tijd heeft de stimulering van 
het eigen woningbezit in een kwade reuk 
gestaan bij met name de socialisten. Eigen 
woningbezit kweekte kapitalisten; het werd als 
minder sociaal gezien dan de bouw van 
woningwetwoningen voor als urgent aange
merkte groepen woningzoekenden. Diegenen die 
zichzelf wel konden helpen hebben geen kans 
gekregen in de stad. Zij zijn suburbaan gaan 
wonen en werden elders met open armen 
ontvangen. En dat is nog altijd de meest 
belangrijke bijdrage aan de doorstroming. 
Dwars tegen het ruimtelijke ordeningsbeleid in. 

Het bestaan van woningnood vindt zijn 
weerspiegeling in de prijzen van woningen. 
De huurprijzen zijn daarbij als gevolg van de 
geleide huurpolitiek nauwelijks een graad
meter. Door de huurprijsbeheersing komt de 
schaarste met name tot uiting op de markt van 
de koopwoningen. Daarbinnen concentreert 
de vraag zich op goedkopere woningen die 
binnen het bereik van vele mensen 
liggen. Zelfs voor woningen die feitelijk als krot 
aangemerkt moeten worden, worden door 
particulieren idiote prijzen betaald. Woning
zoekenden die binnen een gemeentelijk 
woonruimtebeleid niet als urgent zijn 
aangemerkt, kunnen zich door het verwerven 
van een eigen woning aan de distributie
maatregelen van de overheid onttrekken. Dat 
schroeft de prijzen nogeens extra op. En het Is 
in de praktijk niet mogelijk om op korte termijn 
in aanzienlijke mate over te gaan tot de 
bouw van koopwoningen. Ook dit is weer een 
rem op de doorstroming in de woning
voorraad. De discrepantie tussen de woon
voorkeuren van de mensen en het woning
bestand blijft zo gehandhaafd. 



Het Ingrijpen van de overheld In het 
verleden heeft op meerdere terreinen geleid 
tot een veronachtzaming van het markt
mechanisme. Voor liberalen is dat markt
mechanisme overigens geen doel op zichzelf 
doch een middel waarmee de mensen hun 
voorkeuren tot uitdrukking brengen. 
Indien het overheidsapparaat bij zijn 
handelen weet in te spelen op het 
marktmechanisme, zal het zijn taken relatief 
gemakkelijker kunnen verrichten. Daarmee 
krijgt het de handen vrij om zich in te spannen 
voor diegenen die werkelijk overheidshulp 
nodig hebben. Hoezeer de overheid in het 
verleden invloed heeft gehad op de woning
bouw blijkt wel uit de grote aantallen flats 
die in een bepaalde periode zijn gebouwd. 
Deze woningvorm is de mensen als het ware 
opgedrongen door gemeentebesturen en 
woningcorporaties. Het subsidiesysteem van 
de rijksoverheid en vermeende besparingen op 
bouwgrond hebben deze gang van zaken 
bevorderd. Nu blijkt dat grote aantallen flats 
- met name de oudere zonder lift - een 
sterke doorstroming kennen. Het is geen 
populaire vorm van huisvesting voor 
gezinnen met opgroeiende kinderen. Voorzover 
liften ontbreken kunnen ouderen er ook 
moeilijk worden gehuisvest. Wanneer er nu 
een groeiende groep van vragers op de 
woningmarkt komt, die bestaat uit jonge één
en tweepersoons huishoudens, dan is het zaak 
dat In het woonruimtebeleid met dergelijke 
verschijnselen rekening wordt gehouden. 
Datzelfde geldt dan ook voor het bouwbeleid. 
Toekomstgericht denken betekent dat men 
zodanig bouwt, dat de vele kleine woningen 
in de woningvoorraad vrij komen voor 
bijvoorbeeld jongeren of bejaarden. 

Een ander knelpunt in de woningvoorziening 
zal gaan ontstaan indien op wat grotere schaal 
dan tot nu toe slechte woningen worden 
verbeterd danwel gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Bij dergelijke maatregelen neemt 
de woningdichtheid veelal af. In de oudere 
gebieden in de steden is vanouds een groot 
deel van de woningen in handen van 
particulieren, zowel eigen woningen, als die van 
individuele verhuurders. Bovenal is er sprake 
van verspreid bezit. De uitvoering van stads
vernieuwingsplannen wordt ernstig bemoeilijkt 
door de hoge verkoopprijzen van slechte 
woningen. De overheid moet zelf ook 
schaarsteprijzen betalen bij verwerving. Zulke 
hoge prijzen bemoeilijken ook de woning
verbetering omdat kopers van woningen in 
stadsvernieuwingsgebieden vaak onvoldoende 
geld overhouden om de woning te verbeteren. 
In geval van sloop wordt de herhuisvesting 
van uit te plaatsen bewoners bemoeilijkt door 
de beperkte doorstroming in de woning-
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voorraad. Goede, oudere woningen komen 
minder frekwent leeg. Een vervangende eigen 
woning is vaak niet realiseerbaar. Op die 
manier neemt het eigen woningbezit onder de 
minder welvarenden af in plaats van toe. 
Indien de stadsvernieuwing qua volume meer 
op gang zou komen, dan wordt de druk op de 
woningvoorraad nog verder vergroot. 

Het is van groot belang voor de voortgang van 
de stadsvernieuwing - als systeem van 
integraal aanpakken van oudere stadsdelen -
en voor een optimale verdeling van de woon
ruimte dat zo spoedig mogelijk voldoende 
woningen in en om de steden worden gebouwd. 
Het is verhelderend hetgeen tot nu toe in dit 
artikel Is vermeld te illustreren met praktisch 
cijfermateriaal. Als voorbeeld is gekozen de 
gemeente Utrecht. Het materiaal is o.a. 
afkomstig van volkstellingsgegevens uit 1971. 
De gegevens zouden representatief kunnen zijn 
voor andere middelgrote steden. De verdeling 
van het woningbezit naar eigendomscategorie 
was in 1971 in Utrecht als volgt: 

- woningen bewoond door de eigenaar 19.3% 
- individuele particuliere verhuurders 25.7% 
- eigendommen van particuliere instellingen 

(o.a. pensioenfondsen, e.d.) 12.65% 
- woningbouwverenigingen 21.7% 
- gemeente (waarvan minimaal 40% woning-

wetwoningen) 19.7% 
- overige (o.a. dienstwoningen) 0.95% 

Het gaat In Utrecht (cijfers van 1976) om 
81.600 woningen. De directe omgeving, die 
geografisch met Utrecht Is verbonden, telde 
63.750 woningen. Deze staan in o.a. de 
groeikernen Maarssen en Nieuwegein, de 
potentiêle groeikern Houten en grotere 
gemeenten als De Bilt en Zeist. In 1975 en 
1976 is het aantal woningen in de gemeente 
Utrecht door gebrek aan bouwgrond en bij 
een nog beperkte sanering van slechte 
woningen, licht achteruitgegaan. Eerst in 1977 
en later is baat te vinden bij de nieuwbouw 
van woningen in de wijk Lunetten, het laatste 
grote bouwplan van Utrecht op eigen grond. 
In de omringende gemeenten zijn In 1975 en 
1976 respectievelijk 2792 en 4000 woningen 
gebouwd. Globaal de helft (1565 c.q. 1612) 
was een eigen woning. (Bron: k.m.u., 
Statistische Mededelingen, nr. 19,1976). 

Per oktober 1977 kende de gemeente Utrecht 
17.170 woningzoekenden die als volgt zijn 
onderverdeeld: 
- zelfstandig wonenden 
- inwonenden 
- van elders komenden 
- andere omstandigheden 

3863 
4732 
2127 

117 

10839 



- a.s. echtparen 2247 
- alleenstaande jongeren (18-27 jaar) 2119 
- doorstroming 1965 

17170 

Van de groep van 10839 ingeschrevenen zijn er 
4149 als ,.niet-urgent" aangemerkt; 1250 
aanvragers zijn te klein gehuisvest en 3863 
wonen reeds in een zelfstandige woning. De 
vraag van alleenstaande jongeren naar eigen 
huisvesting groeit gestadig. 

Van de ruim 81.000 woningen in Utrecht Is 
42.2% gebouwd vóór 1930. In die groep 
zullen de meest ingrijpende stadsvernieuwinga
maatregelen moeten plaatsvinden. Nog eens 
13.4% is gebouwd tussen 1931 en 1945. Vele 
van deze woningen moeten worden verbeterd. 
49.7% van de woningen - de overgrote 
meerderheid van de naoorlogse bouw draagt 
daar belangrijk aan bij - maakt deel uit van 
een meergezinshuis. 47.2% van de woningen 
zijn ééngezinshuizen. Dat geldt weer veel 
sterker voor de vooroorlogse woningen. 
30% van de woningvoorraad heeft 4 of minder 
vertrekken (d.w.z. keuken, woonkamer en twee 
slaapkamers). Als zodanig zijn er dus vele 
mogelijkheden voor huisvesting van kleine 
huishoudens. 

Als gevolg van het beleid in het verleden is 
door de uittocht van bepaalde bevolkings
groepen en de intocht van vervangende 
groepen de bevolkingssamenstelling van de 
stad Utrecht sterk gaan afwijken van die van de 
omringende gemeenten. Als we Utrecht 
plaatsen tegenover de rest van de zgn. 
.,kring midden Utrecht", dan telt Utrecht: 

- 3.4 x zoveel inwoners 
-15.5 x zoveel alleenstaanden 
- 11 x zoveel mensen met een vreemde 

nationaliteit 
- 5.8 x zoveel mensen met een weduwe/ 

weduwnaarstaat 
- 8.4 x zoveel mensen die als voornaamste 

inkomensbron een sociale uitkering of 
studiebeurs hebben 

- en 6.5 x zoveel tijdelijk niet-werkenden 
uitgedrukt als aandeel van de beroeps
bevolking. 

Utrecht wordt - net als vele andere steden -
steeds meer een concentratie van mensen die 
met extra veel moeilijkheden kampen in hun 
leven, en die extra aandacht van de samen
leving nodig hebben ten behoeve van hun 
persoonlijke ontplooiing. De zorg voor 
dergelijke groepen drukt onevenredig zwaar op 
de steden. Dat is overigens ook altijd een 
kenmerk van de stad geweest. Tegelijkertijd 
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profiteren vele ex-Utrechters, die bulten zijn 
gaan wonen, van allerlei voorzieningen In 
Utrecht. Tot slot van deze verzameling felten 
nog de volgende verhoudingscijfers: In Utrecht 
is in 1971 48% van de woningen een 
ééngezinswoning tegen 76% in de omringende 
gemeenten en in Utrecht is 19.5% van de 
woningen bewoond door de eigenaar tegen 
44.3% voor de omgeving. 

De bovengenoemde feitelijke gegevens geven 
leder voor zich al een duidelijk beeld van de 
knelpunten bij een woonruimtebeleid en van de 
mogelijkheden om een eigen woning te 
verwerven In de stad Utrecht. Het zou nu 
vooral duidelijk moeten zijn dat het bezit van 
woningen door de overheid op zichzelf geen 
bijdrage vormt aan het oplossen van de 
woningnood. De woningtoewijzing door de 
gemeente omvat allereerst het bezit van de 
gemeente zelf en voorts - Indirect - dat van 
d8 woningbouwcorporaties (tezamen 41.7% van 
d0 woningvoorraad). Wanneer verder feitedijk 
circa de helft van de particuliere huur
woningen onder het toewijzingsbeleid valt 
(19% van de woningvoorraad) dan valt In 
totaal zo'n 60% van alle woningen onder de 
Invloedssfeer van het gemeentelijke bureau 
huisvesting. Desondanks groeien de wacht
lijsten van woningzoekenden nog steeds. 
Structurele verschijnselen zoals de gezina
verdunning en het jong huwen zijn In het 
verleden niet ingepast in de behoeften
ramingen. Van primair belang Is dat er 
voldoende woningen zijn, m.a.w. dat er veel 
goede woningen worden gebouwd op die 
plaatsen waar daar behoefte aan bestaat. 
Dan kan het .,liberale dogma" van de door
stroming zijn waarde bewijzen. Het belang van 
die doorstroming blijkt wel uit de aantallen 
woningzoekenden die door het gemeentelijke 
bureau huisvesting in Utrecht als ,.zelfstandig 
wonende" en "doorstromers" zijn aangemerkt. 
In totaal vormen deze groepen 1/3 deel van de 
woningzoekenden. 

Het grootste knelpunt Is dat er binnen de 
gemeente Utrecht - naast het laatste grote 
bouwplan op eigen grond in de wijk .,Lunetten" 
- geen bouwgrond meer .beschikbaar Is. De 
oplossing van de woningnood kan in feite 
alleen plaatsvinden bij de gratie van de 
welwillendheid van omringende gemeenten. 
De overloop naar deze gemeenten - een 
belangrijke vorm van ruimtelijke ordening -, 
kan gemakkelijk door omringende gemeenten 
tot staan worden gebracht. Zo heeft de 
gemeente Maarssen recent besloten de Intocht 
van Utrechters af te remmen omdat men een 
lager groeitempo wenselijk acht. Daartegen
over kunnen gelukkig wat meer Utrechters 



worden gehuisvest in de groeikern Nieuwegein. 
Toch beslissen in de omringende gemeenten 
de betreffende gemeenteraden over de 
woningdifferentiatie (vrije sector, premiekoop
of huurwoningen; groot of klein, e.d.) in hun 
plannen. Deze besluitvorming hoeft niet persé 
in te haken op de behoeften van een regio. 
Vanwege de pluriforme samenstelling van de 
colleges van B en W ligt een lokaal compromis 
voor de hand. Het lijkt me dat een grotere 
invloed van de provincie hier op zijn plaats is. 
De schaal van de problematiek gaat die van 
de gemeentegrenzen aanzienlijk te boven. 

Nu er nog zo vele woningzoekenden zijn leeft 
bij sommigen in socialistische kring de 
gedachte dat de gemeente er goed aan doet 
om de oudere woningen van particuliere 
verhuurders aan te kopen. Deze zouden dan 
behouden blijven voor de woningtoewijzing. In 
toenemende mate verkopen de verhuurders 
namelijk hun bezit aan mensen die de woning 
voor zelfbewoning willen verwerven. Voor 
bonafide verhuurders is het bezit van oudere 
woningen weinig aantrekkelijk. De woon
ruimteverordening kent bepaalde spelregels 
voor dergelijke mutaties (o.a. de hoogte van de 
huur en de grootte van het gezin). De Partij 
van de Arbeid in Utrecht wil nu - zo blijkt uit 
een concept-raadsvoordracht - dat alle huur
woningen met een huur beneden f 350,- per 
maand huurwoning blijven. Ze mogen niet voor 
zelfbewoning in gebruik worden genomen 
tenzij de .. aanvrager" als urgente woning
zoekende is ingeschreven. Het CDA en de 
WD denken hier veel genuanceerder over. 
Aangezien in 1977 zo'n 4150 huishoudens als 
urgente woningzoekende zijn aangemerkt, zou 
een dergelijke maatregel de hoeveelheid 
potentiële kopers aanzienlijk inperken. Ik zie 
niet in waarom diegenen de al langere tijd in 
een bepaalde buurt wonen (bijv. in een huur
woning of in een kleine eigen woning) niet 
een woning in die buurt voor zelfbewoning in 
gebruik zouden mogen nemen. Het zou uit het 
oogpunt van woonruimtebeleid geen asociaal 
verschijnsel zijn. Het zou het sociale draag
vlak van de buurt ten goede kunnen komen. 
Het zou de doorstroming beslist bevorderen. 
En het is vaak de enige mogelijkheid voor 
minder draagkrachtigen om een eigen woning 
te verwerven. Diegenen die welvarender zijn 
kunnen gemakkelijker woningen kopen die 
boven de distributiegrenzen liggen. 

Een kunstmatige beperking van de vraag naar 
oudere woningen heeft echter ook aantrek
kelijke aspecten. Voor slechte woningen in 
stadsvernieuwingsgebieden waar binnen 
afzienbare tijd sanering van woningen 
onvermijdelijk is, is het in het belang van de 
gemeenschap dat de gemeente bij de 
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verwerving van deze woningen prijzen betaalt, 
die in overeenstemming zijn met de kwaliteit 
van de woningen. Indien voor oudere 
woningen, die verbeterd kunnen worden, de 
vraagprijzen wat lager liggen, zodat ze meer in 
overeenstemming zijn met het prijsniveau dat 
op een evenwichtiger woningmarkt zou gelden, 
dan is dat naar mijn mening aanvaardbaar. 
De koper van een dergelijke woning zal nu in 
vele gevallen ook bij machte zijn om de 
verbetering van de woning te financieren. 
Voorzover het ingrijpen van de overheid 
irreële marktverhoudingen corrigeert, behoeft 
dat voor liberalen niet verwerpelijk te zijn. 
Wel is het dan van belang dat de overheid op 
deze signalen reageert door het aanbod van 
koopwoningen te vergroten. Dat is uiteindelijk 
het beste middel om evenwichtiger 
verhoudingen te creëren. 

De gedachte van sommigen dat de gemeente 
met name de particuliere huurwoningen zou 
moeten gaan aankopen en verbeteren is nogal 
naïef. De gemeente zal dan op het vlak van de 
woningprijzen moeten concurreren met 
anderen. Zojuist is al aangeduid dat de 
gemeente de woonruimteverordening kan 
aangrijpen om de vraag op de woningmarkt 
in te perken. De particuliere verhuurder -
zeker de individuele persoon - behoort tot 
een uitstervende categorie. Voor een bonafide 
verhuurder is de verhuur van oudere 
woningen niet aantrekkelijk. Indien bijvoorbeeld 
de onderhoudslasten jaarlijks f 900,- per 
woning zijn en de huur zo'n f 100,- per maand 
(hetgeen veel voorkomt bij oudere woningen) 
dan resteert een netto-bedrag van f 300,- per 
jaar. Bij een rentestand van 9% vertegen
woordigt dit een kapitaalswaarde van 
f 3330,-. Het is dus geen wonder dat vele 
verhuurders hun bezit liever overdragen 
aan de bewoner en dat vele woningen slecht 
worden onderhouden. Bij verkoop aan de 
bewoner is de opbrengst voor de bonafide 
verhuurder al gauw het tienvoudige van 
de gekapitaliseerde opbrengst van de netto
huur. De prijs die een bewoner betaalt, 
ligt in het algemeen weer lager dan bij vrije 
verkoop in onbewoonde staat. Dergelijke 
prijzen staan niet altijd in een eve1~wichtige 
verhouding tot de reële waarde van de 
onderhavige woningen. Op zich kan een zekere 
invloed van de gemeente op het mechanisme 
van vraag en aanbod dus heel zinvol zijn voor 
een verantwoorde bezitsvorming. 

Als een particuliere verhuurder weinig redenen 
heeft een woning te blijven exploiteren als 
huurwoning, dan is daarmee ook vrij duidelijk 
dat de gemeente er waarschijnlijk geen goed 
aan doet om woningen te verwerven, te 
verbeteren en te exploiteren als huurwoning. 



De gemeente betaalt Immers veel te hoge 
prijzen voor dergelijke woningen. Indien in het 
geschetste voorbeeld de kapitaalwaarde van 
een woning circa f 3500,- is, en de aankoop
prijs van een oudere gezinswonlng circa 
f 40.000,- is (gebruikelijke prijzen in Utrecht) 
dan zou de gemeente in dat geval jaarlijks 
per aangekochte, niet-verbeterde woning een 
renteverlies lijden van f 3285,-. Een studie van 
het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten voor de 
gemeente Utrecht heeft uitgewezen dat bij een 
woningverbetering die f 50.000,- kost (een 
representatief bedrag voor gemeentelijk bezit) 
bij een huur vóór verbetering van f 1 00,- per 
maand, de contant gemaakte verliezen over 
de exploitatleperiode van 25 jaar na de 
verbetering zo'n f 40.000,- bedragen, 
d.w.z. ongeveer evenveel als de aankoop
prijzen. De huurverhoging heeft dan plaats
gevonden conform de richtlijnen van het 
Ministerie van Volkshuisvesting. Daar tegen
over staat bij sloop van de woning over 25 jaar 
als opbrengst de prijs van de grond die -
In geld van nu - zeker niet meer bedraagt dan 
f 15.000,- per woning. Het verschil -
- f 25.000,- - is de prijs voor de bemoei
zucht van de overheid. 

Wanneer door een strakker woningtoewijzings
beleid de groep van vragers van woningen 
drastisch wordt Ingeperkt, dreigt het gevaar 
van een stille socialisatie van de oudere 
particuliere huurwoningen. Een eerste gevolg 
zal zijn dat woningen in de huursector niet 
meer zullen worden onderhouden, opdat de 
eigenaar toch nog enig rendement kan 
behalen. Zelfs het laten vervallen tot krot is 
dan voor een verhuurder soms nog aan
trekkelijker. Het zou ongewenst zijn indien 
het zover zou komen. De verkoop van de 
oudere woningen aan de gemeente zou tot 
grote verliezen voor de gemeente leiden. 
Bovendien Is bij aankoop door de gemeente 
nog niet gezegd dat de betreffende woningen 
zullen worden verbeterd. In de gemeente 
Utrecht komt de verbetering van Individuele, 
van particulieren gekochte panden nauwelijks 
van de grond. Alle aandacht en energie Is 
gericht op de grotere complexen woningwet
woningen. Veerzover de gemeente panden van 
particulieren zou kopen ligt het meer voor de 
hand dat ze deze na verbetering weer verkoopt 
t.b.v. zelfbewoning aan daarvoor in aanmerking 
komende woningzoekenden. Het maakt voor 
de gemeente dan weinig uit of de grond 
eventueel in erfpacht wordt uitgegeven. In 
beide gevallen zal de gemeente, als ze in de 
toekomst het betreffende gebled zou moeten 
gaan slopen, moeten onderhandelen met de 
bewoners. Zo'n onderhandelingsproces is 
nauwelijks minder eenvoudig, tijdrovend en 
kostbaar dan in het geval de gemeente niet 
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slechts de opsstallen, maar zowel de grond 
als de opstallen moet gaan verwerven. Het 
voordeel van erfpacht is in feite - waar het 
gaat om grotere aantallen woningen op relatief 
kleine stukjes grond - dat de erfpachter 
misschien de verbetering van de 
opstal gemakkelijker kan financieren. 

Naar mijn mening Is het voor liberalen een 
belangrijke taak het eigen woningbezit 
in de oudere wijken te stimuleren. Wel moet de 
kwaliteit van de woning niet discutabel zijn. 
Voorts Is het gewenst, om een rechtvaardig 
woonruimtebeleid niet al te veel te door
kruisen, de woningen met name te bestemmen 
voor diegenen die vanouds in de betreffende 
buurt wonen. Voorwaarde daarvoor is veelal 
dat de verkoopprijzen van de woningen redelijk 
zijn in verhouding tot de kwaliteit van de 
woning. In dat geval zullen de kopers ook 
gemakkelijker de verbetering van de woningen 
kunnen financieren. Dat is vanuit liberaal 
gezichtspunt van groot belang. De bevordering 
van het eigen woningbezit is immers geen 
doel op zichzelf. Het gaat om de mogelijkheden 
van de mensen zich in vrijheid te kunnen 
ontplooien. Dat Impliceert bovenal een 
kwalitatief goede huisvesting. Indien de 
woningen in wezen te slecht zijn om te 
verbeteren, ligt het meer voor de hand dat de 
gemeente ze aankoopt en sloopt, zodat ter 
plaatse nieuwe woningen kunnen worden 
gebouwd. Bij het stimuleren van het eigen 
woningbezit in de oudere wijken gaat het In 
Utrecht om de helft van alle woningen in de 
stad. Daarbinnen bedroeg het aandeel 
"particuliere huurwoningen" in 1971 circa 
35% Het omzetten van deze woningen in 
eigen woningen is voor velen de enige 
mogelijkheld om een eigen woning te 
verwerven. In dat verband wordt ook wel de 
gedachte geopperd om aan bewoners van 
woningwetwoningen het recht te geven hun 
woning te kunnen kopen. Persoonlijk vind ik, 
dat- zolang er nog kwantitatieve woningnood 
is - het verstandiger is deze 
woningen te reserveren voor huurders, die 
worden verdreven uit stadsvernieuwings
gebieden. Met name daar waar in de toekomst 
sanering van slechte woningen onvermijdelijk 
is, levert de herhuisvesting van de bewoners 
zowel sociaal als financiêel, grote moeilijk
heden op. Een sociaal huisvestingsbeleid moet 
er naar mijn mening toe bijdragen dat de 
groepen en individuen die zich zelf niet 
kunnen helpen, op steun van de overheid 
kunnen rekenen. Diegenen, die zichzelf nog 
wel kunnen helpen, moet men daartoe in de 
gelegenheid stellen. De verkoop van woning
wetwoningen aan de bewoners lost In feite 
niets op, omdat de vrijkomende gelden als 
extra subsidies moeten worden aangewend om 



andere, minder draagkrachtige woning
zoekenden uit te saneren woningen in nieuw 
te bouwen woningen te huisvesten. Het lijkt 
mU juister om bewoners van woningwet-
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woningen in de gelegenheid te stellen om 
een premiewoning te verwerven om aldus 
deze woning te kunnen bestemmen voor minder 
draagkrachtigen. 



Kanttekeningen bij: Arbeid 

Een studie over de plaats van de arbeid in 
de maatschappij van morgen 

Drs. F. W. van der Schaar 

Enige plaatsbepalende opmerkingen vooraf 

1978: het jaar van de Arbeidsplaatsovereen
komst (APO). Maar ook het jaar waarin zal 
worden beslist over de grote .,bezuinigings
operatie'' van dit kabinet. Het zijn overigens 
twee aspecten van dezelfde zaak. De basis van 
de huidige .,bezuinigingsoperatie" wordt immers 
voor een niet onbelangrijk deel gevormd door 
de in 1976 gepubliceerde plannen van de VVD 
op dat gebied, w.o. het rapport dat aan "Arbeid" 
vooraf ging. In feite lag aan die plannen slechts 
één centrale doelstelling ten grondslag. 
Maximalisatie van het aantal arbeidsplaatsen in 
Nederland. Dat was geen APO maar een APU: 
een arbeidsplaatsenuitgangspunt Doel: terug
dringing van de werkloosheid tot een aantal van 
125.000 in 1980. Die doelstelling lijkt ver weg en 
verlaten. Zeker nu de noodzaak van verder
gaande bezuiniging, dan door het kabinet Den 
Uyl beoogd, niet algemeen wordt ingezien. 
Het is een vreemde situatie. Nu de groei
verwachtingen voor de economie aanzienlijk 
ongunstiger liggen dan in 1976 als uitgangspunt 
voor alle berekeningen over de noodzakelijke 
bezuinigingen door de toenmalige regering 
zowel als door de VVD gehanteerd, zou de 
bezuiniging omvangrijker dienen te zijn dan de 
10 mrd(?) waarvan nu sprake is. Ook naar het 
oordeel van de vorige minister van Financiën 
Duisenberg. Deze heeft al eens becijferd dat 
iedere 1,4 % minder groei, 4 mrd meer 
bezuiniging per 1980-81 zou moeten betekenen. 
In de socialistische visie wel te verstaan. 1) 

Dat zou betekenen dat Duisenberg met de 
laatste gegevens over de groei geconfronteerd 
nu tenminste nog 12 mrd zou hebben willen 
.,bezuinigen". 
Het is onder deze omstandigheden, waarbij er 
op moet worden gerekend dat de VVD als 
Regeringspartij binnen afzienbare tijd dus te 
maken kr[jgt met zeer veel oneigenlijke kritiek, 
bijna een verademing het rapport .,Arbeid" -
volgens het curatorium van de Teldersstichting 
een vervolg op Sociale Zekerheid nu en 
Morgen, een van de drie WD-bezuinigings
rapporten - uitvoerig te mogen 
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becommentariëren en aan de lezers van 
Liberaal Reveil daarbij belangrijke passages in 
extenso voor te leggen. We zullen .,Arbeid" nog 
dringend nodig hebben om de menselijke kanten 
van .,ons denkpatroon" aan sommige mensen 
duidelijk te maken. 

"Arbeid" opgesteld door een werkgroep onder 
leiding van de huidige fractievoorzitter van de 
VVD, Rietkerk- en ruim een half jaar geleden 
gepubliceerd - ontving veel bijval in de 
Nederlandse pers. 
Het Vrije Volk ging zelfs zo ver door het 
commentaar over .,Arbeid" te plaatsen onder 
de kop .. weet de VVD wel wat ze wil"? 
E.e.a. kennelijk indachtig de .,onmenselijke 
bezuin igingsrapporten". 

Ook de kanttekeningen van Drs. Cappen in 
NRC haakten in op de journalistieke 
"verwarring" die na het verschijnen van Arbeid 
over de VVD was ontstaan. 
.,Het is geen conservatief stuk. Over zaken als 
medezeggenschap, verdeling van de arbeid, de 
integratie van arbeid en vrije tijd, de gelijk
waardigheid van Arbeid en Kapitaal e.a. worden 
dingen gezegd waar men, met een vorig rapport 
van de Stichting (Van de Economische orde) 
nog vers in het geheugen, bepaald van opziet". 

Het is niet doenlijk om het rapport hier kort 
samen te vatten. In .,Arbeid" waren daar alleen 
al 12 pagina's voor nodig. En dan nog moet 
worden vastgesteld dat in die samenvatting 
te veel ontbreekt van de .,toon" die grote delen 
van het rapport kenmerkt. Dat aspect kan 
trouwens ook in dit bestek helaas te weinig 
tot uitdrukking worden gebracht. Toch zijn het 
die elementen die er in het bijzonder dienen 
te worden uitgelicht. Met die nevendoelstelling 
voor ogen volgt eerst een globale beschouwing 
van enkele meer analytische hoofdpunten in 
het stuk. En zulks op basis van de door de 
werkgroep gehanteerde hoofdstuk-indeling. 

In tweede instantie wordt dan getracht enkele 
beleidsbepalende delen van .. Arbeid" naar 
voren te halen en te bezien in hoeverre deze 
de .,menselijke maat" van het economisch 
voortbrengingsproces dienen en als zodanig 
toepasbaar zijn. 



I. Uitgangspunten 
(Arbeid hoofdstukken 1, 2, 3) 

Arbeid wordt in de Inleiding van het rapport 

gedefinieerd als .. Het geheel van werkzaam
heden, waarvan het resultaat een economische 
ruilwaarde bezit en dus In geld kan worden 
uitgedrukt". 
De samenstellers twUfelen aan de mogelUkheld 
om op een korte of middellange termUn 
wederom een situatie van volledige werk
gelegenheid in deze traditionele betekenis te 
bereiken. Voorts stellen zU middels een 
opsomming van knelpunten vast, dat 
daarenboven een deel van het huidige werk om 
uiteenlopende (kwalitatieve) redenen in feite 
niet meer als arbeid (in de zin van voor liberalen 
aanvaardbare arbeid) kan worden beschouwd. 
Aangezien het rapport deze uitgangspunten 
uitvoerig verwoordt, kan het gestelde uit het 
rapport het best ten dele letterlUk worden 
geciteerd: .,De werkgroep wil duideiUk stellen 
dat zU de arbeid niet beschouwt als een doel 
op zichzelf maar als onvervangbaar middel tot 
verder liggende doeleinden ... Voor de 
Individuele mens heeft de arbeid twee hoogst 
gewichtige functies. Dat is in de eerste plaats 
het verschaffen van de mogelUkheld tot 
verwerving van een beloning voor zijn arbeid 
voor een ieder die in staat is aan het maat
schappelijk productieproces deel te nemen, 
alsmede van een overdrachtsinkomen voor alle 
anderen .•. In de tweede plaats Is het de 
sociale functie die het mogelijk maakt in en 
door de arbeid tot individuele ontplooiing te 
komen, die het persoonlijk functioneren binnen 
het sociale systeem bevordert." 
Het rapport concludeert dan: .,Wij allen onder
schrijven als doelstelling van het arbeidsmarkt
beleid de realisering van volledige en vol
waardige werkgelegenheid en wij weten dat wij 
daarvan nog ver verwijderd zijn" ... 

.. Zo kan van werk in het kader van eenvoudige, 
eentonige, traditioneel-technisch-georganiseerde 
produktiesystemen moeilijk gezegd worden dat 
het ontplooiingsmogelijkheden van de mens 
bevordert, ook niet wanneer het op zich niet 
bijzonder onaangenaam, zwaar, vuil of onveilig 
werk is. Waar de werker geen enkel zicht heeft 
op het finale resultaat van zijn arbeid, noch de 
kwaliteit wezenlijk kan beïnvloeden, geen 
verantwoordelijkheid draagt voor ook maar een 
deel van het produktieproces, kan hij zich niet 
anders voelen dan een verlengstuk van de 
machine. Hier ligt de wortel van wat men 
vervreemding noemt: de afstand tussen wat een 
mens zou willen doen en waartoe hij gedurende 
lange tijd steeds terugkerend gedwongen wordt, 
Is te groot geworden. 
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Naarmate het peil van algemene vorming en 
daarmee het verwachtingspatroon van de 
beroepsbevolking stUgt, spitst deze 
problematiek zich toe ... " 

.. Ook daarvoor is het van belang dat arbeid 
als zinvol wordt ervaren, dat arbeid wordt 
gehumaniseerd en als een harmonisch deel van 
het leven wordt beschouwd. Men zal vrijheid 
moeten toestaan waar mogelijk, zoals in 
flexibele werktijden, vrije vakantiekeuze, in 
medezeggenschapsstructuren, in Informele 
gezagsverhoudingen.'' 
Daarmede beslult een van de opvallende 
liberale intentieverklaring In dit rapport. 
Het Vrije Volk meent dergelijke uitingen als 
volgt te moeten karakteriseren: .,Uitvoerige 
betogen voor een grotere mondigheid en een 
gelijkwaardige behandeling van de werknemers 
worden kort maar duidelijk afgewisseld met de 
traditionele VVD-stokpaardjes". 

Werk, geen werk 

De VVD (middels de zgn. Commissie Pais) 
heeft in het jaar voorafgaand aan de laatste 
2e kamerverkiezingen ter bepaling van haar 
standpunten voor het te voeren beleid in de 
huidige regeringsperiode, voor het eerst in haar 
bestaan diepgaand kwantitatief onderzoek 
verricht- met controle door het CPB overigens 
- naar een aantal economische samenhangen, 
met als primair object van toetsing de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
Nederland. Zoals wel bekend resulteerde die 
onderzoekingen in de formulering van de veel 
gehekelde .,0-lijn". Het zogenaamd centrale 
.,stokpaard" van de VVD. Die beleidslijn kwam 
hierop neer, dat in een tijd dat de exploderende 
overheidsuitgaven de druk der collectieve lasten 
dreigde op te stuwen tot een toeneming met 
bijna 2 % per jaar, zodanige matiging moest 
worden betracht dat e.e.a. geiUke tred zou gaan 
houden met het nationaal inkomen. Een regel
rechte crisisontwikkeling met nevenaspecten 
was immers gaande, zoals door Dr. v. d. Brink 
(2-11-'77 Erasmusuniversiteit) nog 
gekarakteriseerd met de opmerking .,dat geen 
enkel land zover is gegaan in het experimen
teren met arbeidsinkomensquote, belastingdruk, 
hoogte van sociale premies, minimumloon, 
ziektecijfers, arbeidsongeschiktheids
percentages, het aandeel van de actieven en de 
energieprijzen als Nederland". Het was binnen 
het kader van die analyse en aansluitende 
beleidslijn, dat als een zeer belangrijk onderdeel 
van het totale door de WD opgestelde matigings
beleid, de opstellers van .. Arbeid" Indertijd een 
soort (ten dele met alternatieven gepresenteerd) 
maximumpakket tot matiging In de sfeer der 
Sociale bestedingen hebben opgesteld. Daarvan 



was het prlncipiêle uitgangspunt dat ,.niemand 
er op achteruit mocht gaan". 
Wat die analyses en conclusies betreft kan nu 
toch wel worden vastgesteld dat ook binnen de 
andere grote partijen CDA en PvdA een 
tendentie tot ontwikkeling is gekomen om de 
VVD te volgen. Al was daarvan in het regeer
accoord PvdA/CDA/D"66 te weinig te merken 
zoals ook Duisenberg (alweer) niet was 
ontgaan. 
In het rapport ,.Arbeid"' worden in hfdst. 4 de 
hierboven samengevatte VVD-analyse uit '76 nu 
verder toegespitst op specifieke ontwikkelingen 
m.b.t. de werkgelegenheidsproblematiek 
(samenstelling beroepsbevolking, participatie 
van de vrouw, etc.). 
Twee zaken uit die verdere beschouwing 
verdienen de bijzondere aandacht: 

- de ontwikkeling binnen de WAO met wat 
ik - de werkgroep is veel genuanceerder
zou willen noemen een tendentie tot 
vervroegde pensionering om andere redenen 
dan ouderdom, 

- de werkingsinvloed van het niveau der 
Sociale uitkeringen op de bereidheid tot 
werken. 

W.A.O. 

De ontwikkeling met de W.A.O. kan niet beter 
worden samengevat dan door weergave van de 
desbetreffende tabel uit het rapport. 

de WAO- uitkeringsgenietende 
leeftijd mannen per 100 WAO- verzekerden 

1969 1975 

15-19 0.2 0.4 
20-24 0.6 1.3 
25-29 1.5 2.3 
30-34 3.9 
35-39 4.2 6.4 
40-44 10.4 
45-49 7.9 15.8 
50-54 13.9 24.6 
55-59 22.8 39.6 
60-64 37.0 54.8 

De werkgroep sluit zich v.w.b. de uit de tabel 
naar voren tredende ontwikkeling, in feite aan 
bij verscheidene conclusies en suggesties van 
het SER-advies ,.Over verbetering van de 
werkgelegenheidskansen van ouder wordende 
werknemers" (13-1-'77). Alhoewel het hier, zoals 
de werkgroep opmerkt, zeer complexe zaken 
betreft, valt te betreuren, mede gegeven de 
aanzienlijke rekencapaciteit waarover de werk
groep In het verleden reeds blijk heeft gegeven 
te beschikken (Sociale Zekerheid Nu en 
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Morgen) dat men het wat dit aspect betreft In 
hoofdzaak heeft gelaten bij de aanbeveling het 
CPB berekeningen te laten maken over de 
betaaibaarheid van langere vakanties, part-time
functies, variabele pensionering en vervroegde 
terugtreding. Er is zeker voor wat de vraag
stukken en verbanden in het kader van 
vervroegde pensionering betreft, dringende 
behoefte aan een zekere, al is het maar 
schematische, kwantificering van de diverse 
belonings- en uitkeringsaspecten, zeker waar 
die hun concretisering en nuanceringen buiten 
het marktmechanisme om zullen moeten krijgen. 
De betreffende keuzen vormen dus typisch 
object van de politiek. De alternatieven kunnen 
echter alleen door berekeningen werkelijk 
zichtbaar worden gemaakt. Al is het helaas zo 
dat indien de VVD de resultaten van dergelijke 
alternatieven in verkiezings- of formatietijd zou 
hebben gepubliceerd, die overwegingen dan -
als bij de 0-lijn - wellicht tot bewuste 
maximalisatie van misvattingen zou hebben 
geleid. Het lijkt in deze samenhang zinvol te 
vermelden dat ook van de kant van de PvdA 
bezorgde geluiden over de WAO opklinken. 
Prof. Wolfson stelt in een recent interview in de 
Werkgever: ,.dat men met de beheersing van de 
aantallen mensen waarvan de arbeids
ongeschiktheid interpretabel is, veel te laks is 
geweest ... en we de WAO gebruikten als een 
soort vervroegde pensioneringsregeling ... 
Want het is duidelijk dat het veel te veel gaat 
kosten". En vervolgens doet Wolfson een 
suggestie in de sfeer van de oplossingen: 
.. Ondernemers hebben daarvoor (het afvoeren 
van overtollige werknemers naar de WAO) een 
eigen verantwoordelijkheid, die ik tot 
uitdrukking zou willen brengen In een eigen 
risico voor de ondernemer in de WAO". 
De lezer kan zijn conclusies trekken indien 
straks blijkt dat door dit kabinet toch maat
regelen in de sfeer van de WAO zullen worden 
getroffen en vervolgens ,.blijkt" dat de PvdA 
die nimmer zouden hebben overwogen. 

Arbeidsbereidheid 

Een duidelijk standpunt verkondigt de werk
groep over de relatie hoogte uitkeringsniveau -
arbeidsbereidheid. Zij laat er geen twijfel over 
bestaan van oordeel te zijn dat een hoog 
uitkeringsniveau de arbeidsbereidheid niet 
bevordert. 
Het valt te betreuren dat wat de o.a. door de 
Directeur-Generaal Arbeid van Sociale Zaken 
gehanteerde argumenten tegen de bewijs
baarheid van een dergelijke relatie gebaseerd 
op onderzoek van Van Wezel en Bijsterveld 
betreft, de werkgroep stelt dat ,.de afwezigheid 
van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde 
aanwijzingen op zichzelf nog niets zegt over het 



bestaan ervan". En dat vervolgens materiaal van 
Martin Fieldstein wordt aangedragen om dan In 
feite te betogen dat wetenschappelijk onderzoek 
wel iets zegt over die feiten zoals de werkgroep 
ze ziet. Deze divergenties m.b.t. hanteerbaar
heid van gegevens om iets te bewijzen hebben 
ook een rol gespeeld bij bepaling van de 
effecten van het optrekken van het minimum
jeugdloon. In een recente Forumdiscussie over 
arbeid en inkomen met de kamerleden v. 
Muyden (CDA) en Kosto (PvdA) heb ik 
trouwens kunnen vaststellen dat door geen van 
beiden werd afgewezen mijn veronderstelling 
dat het ook in "Arbeid" gememoreerde 
ontbreken van een duidelijke relatie tussen 
de mate van jeugdwerkloosheid en het 
beloningsniveau in een vergelijking tussen 
verschillende Europese landen, er evenzeer op 
zou kunnen wijzen dat de beloning voor het 
jeugdwerk gegeven de huidige schaarste aan 
werk, in alle bij het onderzoek betrokken 
landen eenvoudig te hoog was. Daarmede 
trachtte ik aannemelijk te maken dat het 
ontbreken van een duidelijke relatie werkloos
heid/beloning in ieder geval niet noodzakelijker
wijze tot de gevolgtrekking mocht leiden dat het 
beloningsniveau "dus niet" van invloed is op de 
jeugdwerkloosheid. Vermelding verdient 
trouwens in dit verband de wijze waarop 
dezelfde Prof. Wolfsen (Werkgever 2-3-'78) 
twee andere aspecten rond het jeugdloon 
karakteriseert: "Het minimum-jeugdloon heeft 
ons gebracht bij de hoogste consumptie van 
grammofoonplaatjes ter wereld" en "De 
optrekking van het minimumjeugdloon is heel 
sterk ingegeven door de verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar". 

Met werkelijke noden had het niets te maken. 
Dit soort uitlatingen uit de kring van de PvdA 
zijn te meer in deze periode zo waardevol omdat 
zij tonen dat een zuivere dialoog met de 
grootste oppositiepartij over deze zaken, zeker 
indien "verpakt" op de evenwichtige wijze als 
in "Arbeid" geschiedt, mogelijk moet zijn. 

Maar ook de versluiering van de problemen 
door de wijze waarop de gegevens worden 
gepresenteerd speelt een grote rol bij de 
discussie of zelfs bij de aanvaardbaarheid 
van oplossingen. Een voorbeeld: 

In dit land hebben bijna 700.000 mensen, die 
deel uitmaken van de beroepsbevolking, geen 
werk, daarvan zijn slechts ± 200.000 officieel 
werkloos. Daartegenover zijn er slechts (?) 
tussen de 57.000 en 65.000 onvervulde 
vacatures (geregistreerd). (Het feit dat circa 
150.000 ongeschoolde buitenlandse werknemers 
en sinds kort ook geschoolde Engelsen, 
plaatsen hebben ingenomen die anders voor 
een deel bij die vacatures opgeteld hadden 
moeten worden, laat ik even buiten 
beschouwing. Die laatste aantallen worden 
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trouwens ongeveer "gecompenseerd" door de 
arbeidsplaatsen die onder verantwoordelijkheid 
van E.Z. kunstmatig in stand worden gehouden.) 
E.e.a. kan betekenen dat discussies over werk, 
geen werk, beloning, uitkering, steeds meer 
dreigen zich te voltrekken in de marge van de 
werkelijke problemen. Zeker indien, zoals ook 
het rapport wel verwacht, het gebrek aan 
arbeidsplaatsen in de komende jaren nog veel 
groter zal zijn. 
Het vraagstuk van de verdeling van werk 
betekent andersom geformuleerd natuurlijk ook 
niets anders dan verdeling van werkloosheid. 
Daarbij ligt vanzelfsprekend een accent op de 
vraag of daaruit resulterende arbeidstijd
verkorting in welke vorm dan ook zoals voor
heen nog steeds een inkomensaspect heeft. 
"Arbeid" bepleit dat. Zulks lijkt tegen de 
achtergrond van de gehele problematiek op 
termijn de enig haalbare stellingname. Het zal 
immers ook de vakbeweging niet lukken om 
uiteindelijk aanvaard te krijgen (ook in 
eigen kring), dat het gehele scala van "niet 
werken" tot zeer hard en ingespannen werken 
binnen netto-verhoudingen van circa 1 : 4 (op 
jaarbasis) wordt verwerkt. Of, op basis van het 
betoog van Prof. Hartog in N.R.C. (1-11-'77) 
1 : 21j2 , indien rekening wordt gehouden met het 
aantal gewerkte uren. Om dat te bereiken zou 
bijvoorbeeld zelfs de omstandigheid "überhaupt 
nog aan de slag" te zijn ook een duidelijk- in 
de psychische sfeer vallend maar dus wel in 
geld te verrekenen - inkomenscomponent toe
gerekend moeten krijgen: "Het feit dat je nog 
werkt kost je een daalder per uur", zei laatst 
een vakbondsman. 

Arbeidstijdverkorting 

Het is mede tegen deze achtergrond dat het in 
de dagbladen veruit meest intensief 
becommentarieerde voorstel van de werkgroep 
tot verkorting van de arbeidstijd met 5 % of 
circa 2 uur per week, teneinde zo veel arbeids
plaatsen te scheppen dat het werkloosheids
percentage daalt van 5 tot 3, moet worden 
beschouwd. 
In ruil voor die arbeidstijdverkorting en de 
daaruit resulterende "winst" aan arbeids
plaatsen, moet dan genoegen worden genomen 
met "b.v. 2,5% minder jaarlijkse loonstijging 
gedurende de eerste twee jaar". 
De ervaringen met sommige APO-onder
handelingen hebben inmiddels wel geleerd hoe 
moeilijk oplossingen worden indien grote 
arbeidstijdverkortingen met loon moeten worden 
verrekend. Algehele versluiering van het vraag
stuk treedt op indien het verschil tussen 
sociale uitkering en loon nihil of zeer gering 
worden, levert ontslag maatschappelijk geen 
of nauwelijks een besparing op. In deze 



redeneertrant is een besparing op (arbeids)
kosten in feite ook niet eens meer mogelijk. 
Het is dit facet dat het kabinet ervan weerhoudt 
op grote schaal mede te werken aan APO's 
waarin deze kosten-versluiering voorop staat of 
waarbij afwenteling van deze kosten op de 
overheid plaatsvindt. 
Wat dat betreft zorgt het voorstel uit .. Arbeid" 
voor minder .. nevenkosten". De vakbeweging 
stond overigens niet afwijzend tegenover deze 
VVD-gedachten en dat wellicht mede dankzij 
het feit dat een deel van de Jasten van deze 
.. VVD-regeling" ook door de Overheid wordt 
gedragen. Al ontkent de werkgroep juist dit 
laatste aspect mede op basis van een soort 
.. inverdienoverwegingen". Maar, en de 
bezorgdheid is reeds tot uitdrukking gebracht, 
het is al net als bij fiscale aftrek: Je moet wel 
iets overhouden om op te kunnen inverdienen. 
Maar het plan is, resumerend en gegeven de 
APO-problemen, een intelligente afweging 
tussen korte (direct merkbare) en lange termijn 
( .. onzichtbare") .,financiering". 

Werkgelegenheid: volwaardig 

.,De democratie tot op de bodem, die zich in de 
onderneming in de gedachte van het arbeiders
zelfbestuur manifesteert, wordt door ons 
principieel afgewezen. 
Deze uitspraak hoort niet thuis in hoofdstuk 7 
waarin zij is geplaatst en past eigenlijk niet 
eens in het rapport. 
De nuanceringen die over dit onderwerp reeds 
in hoofdstuk 3 zijn aangebracht, zijn 
ruimschoots voldoende. 
Het .. machtsthema" is in Arbeid niet aan de 
orde. 
Overigens: niet ieder arbeiderszelfbestuur sluit 
ondernemingsgewijze produktie of een markt
democratie uit. En waarom het arbeidersgezag 
dan autoritair moet zijn wordt niet toegelicht. 
Dit onderdeel van het rapport lijkt wel iets voor 
de kadercursus .,Strategie der politieke tegen
standers". Of dat dan een kadercursus is voor 
leden van de VVD of van de PvdA kan nog 
nader worden bekeken. 
Voor het overige zegt het Rapport zeer veel 
over de wijze waarop volwaardigheid moet 
worden ingevuld. Participatie, verpersoonlijking, 
humanisering, beloningsstructuur: het wordt 
behandeld op een wijze waar geen liberaal 
moeite mee zal kunnen hebben en waar zelfs 
grote waardering voor zal bestaan. 
Volgens de werkgroep is verhoging van de 
kwaliteit van het werk - naast de zuiver 
menselijke elementen - ook nodig om het 
mogelijk te maken dat de solidariteit tussen 
actieven en niet-actieven blijft bestaan. 
In de totale samenhang van werk, werkloosheid 
en beloning stelt .,Arbeid", ten dele impliciet, 
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dat het zaak wordt dat .,activiteiten die voor
heen over het algemeen als vrijwillige dienst
verlening werden beschouwd in de sfeer van de 
betaalde bezigheden overgaan". 
In feite is dat het standpunt van Minister 
Boersma zoals blijkt uit zijn begroting voor '78. 
Bestaat er hierover een consensus? Ook de 
W.R.R. *) verkondigt immers dat standpunt. 
Maar over de afbakening, de financiering en de 
inkomensregelingen zijn het nog slechts 
schetsen van beleid. 

11. Beleidsvoorstellen en 
aanbevelingen 

De werkgroep zelf noemt de aanbevelingen in 
het rapport .,bescheiden aanzetten voor de 
aanpak van deze moeilijke problematiek". 
In feite zijn er verschillende soorten 
aanbevelingen. In het kader van dit onderdeel 
van deze bijdrage verdeel ik deze in voorstellen 
en gedachten welke betrekking hebben op 
a. de kwaliteit van de arbeid; 
b. de inkomensaspecten van de arbeid en wat 

daarmee samenhangt; 
c. aspecten van de productie . 

De elementen a. en c. houden veelal nauw 
verband met elkaar. De problemen rond de 
inkomensaspecten zijn in feite niet meer los te 
zien van bepaalde macro-economische 
ontwikkelingen. Maar daar gaat het in dit 
rapport niet primair om. 
Toch één enkele kanttekening. Het staat vast 
dat de ontwikkeling van de arbeidsbeloning de 
komende jaren zeer sterk moeten worden 
afgezwakt. Sommigen binnen de PvdA bepleiten 

*) Enige vraagtekens hebben in dit verband wel 
de navolgende passages uit het hoofdartikel 
in de Haagsche Courant d.d. 22-10-'77 van 
de Hoofdredacteur van dit blad gewekt. 
.. zo heeft de WAR een rapport het licht doen 
zien, waarin een doorbraak wordt aangeduid 
van de verlammende cirkel: werkloosheid, 
hogere sociale kosten, zwaardere lasten op 
het bedrijfsleven, meer werkloosheid" ... 
En verder op: .. De Teldersstichting komt 
merkwaardigerwijs vrijwel tegelijkertijd tot 
vergelijkbare conclusies" ... Maar het is 
boeiend te zien dat er over een sleutel
probleem van deze maatschappij opeens 
nieuwe gedachten opkomen". 
Verwondering omdat aan de basis van de 
.. 0-lijn" rapporten van de WD precies 
dezelfde doorbraak van die vicieuze cirkels 
ten grondslag lag. Alleen dat pleidooi kwam 
wel een jaar eerder dan het W.R.R.-betoog. 



wat dat betreft volledige zeggenschap bij de 
Overheid. 
Die Overheid verkrijgt via steeds omvangrijker 
ondersteuning van individuele bedrijven via 
een steeds grotere "medeverantwoordelijkheid" 
voor de ontwikkeling in zwakkere sectoren. 
Dat brengt met zich dat de Overheid ook als 
steeds grotere "werkgever" op deze wijze een 
groeiend belang krijgt bij de loonvorming zelf, 
en deze zal trachten af te remmen. 
De VAD kan er dan voor zorgen dat zulks in 
de sterkere sectoren niet tot ,.onevenwichtig
heden" zal gaan leiden in de vorm van dan 
,.vrij onder de aandeelhouders te verdelen 
overwinst". Indien de vakbeweging bereid is 
aan zo'n VAD inderdaad konsekwenties te 
verbinden voor de loonvorming op langere 
termijn, dan wordt het wel eens tijd dat in 
concreto wordt aangegeven waaraan in die 
kring precies wordt gedacht. 

Kwaliteit van de arbeid 

De belangrijkste opmerkingen over de kwaliteit 
van de arbeid worden door de werkgroep 
eigenlijk in het kernhoofdstuk Arbeid en 
Samenleving gemaakt. Delen van dat hoofdstuk 
zouden bijna ongewijzigd in een nieuw beginsel
program van de VVD kunnen worden 
opgenomen (Het beginselprogram is aan een 
dergelijke vernieuwing trouwens wel toe). De 
hier aan de orde zijnde concrete belaids
aanbevelingen hebben echter vooral betrekking 
op het engere begrip arbeid, t.w. in het bedrijf 
of de afzonderlijke overheidsdienst. 
Uit het rapport treedt duidelijk naar voren dat 
wat de arbeidsverhoudingen betreft er meer 
sprake zou moeten zijn van gelijkwaardigheid 
van de mens. En dat los van rang of functie. 
,.Arbeid" schijnt zich heel goed te realiseren dat 
daarvoor moeilijk een overheidsbeleid te 
formuleren valt. Medemenselijkheid. Wie durft 
dat te doceren? Die pretentie heeft de werk
groep zeker niet. 

De werkgroep bepleit wel dat de participatie
mogelijkheden voor de werknemer worden 
verruimd. In dat verband zegt de werkgroep 
nadrukkelijk dat de bevoegdheden der 
ondernemingsraden (zoals in Wetsontwerp 
13954) moeten worden uitgebreid. Dat is zeer 
concreet en bewijst dat in de ,.blauwdruk" van 
de opstellers ook extra plaats is ingeruimd 
voor de eisen die de decentralisatie stelt aan 
de samenwerking tussen arbeid, kapitaal en 
management. "Alle huidige 
bevoegdheden en verhoudingen zullen hierbij 
ter discussie moeten staan". 
Er blijft (voor de VVD) echter nog wel het een 
en ander hard te maken indien vervolgens wordt 
geconcludeerd dat indien de ondernemings-
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leiding beslissingen neemt die tegen deel
belangen ingaan .. er sprake moet zijn van een 
zware, eventueel door de rechter af te dwingen 
verantwoordings- en motiveringsplicht jegens 
de ondernemingsraad, raad van commissarissen 
en aandeelhoudersvergadering". 
Een simpele oplossing als genoemd in het 
rapport in de zin van dat "de rechter in zo'n 
geval de rechtmatigheidsgronden van de 
beslissing marginaal moet kunnen toetsen" 
bestaat niet, zonder dat de wetgeving daartoe 
verdergaand is aangepast. 
Maar ook dan nog moet de realiteit onder ogen 
worden gezien dat die rechtspraak niet alle 
problemen kan oplossen. 

Inkomensaspecten 

Gegeven ook de inleidende opmerkingen die 
reeds zijn gemaakt, mag op basis van ,.Arbeid" 
worden verondersteld dat de werkgroep geen 
verdere nivellering voorstaat. Hier en daar 
wordt er echter wel aan gedacht het markt
mechanisme beter te laten functioneren (zwaar 
en vuil werk). 
Na hetgeen de tweede-kamerfractie van de 
VVD bij de behandeling van de ,.interimnota 
inkomenspolitiek" naar voren heeft gebracht, is 
wel eens opgemerkt dat de VVD geen 
inkomenspolitiek zou hebben. Dat is niet zo. 
De partij is in feite van oordeel dat de werking 
van het prijsmechanisme redelijke resultaten 
kan hebben, zeker indien voor allerlei 
verstorende elementen correcties kunnen 
worden aangebracht (zie nota inkomenspolitiek 
1973 der VVD 2e-kamerfractie, opgesteld o.l.v. 
Mr. Rietkerk). 
Het is evenwel juist dat de VVD geen 
kwantitatieve normen heeft zoals die waarmee 
in bovengenoemde nota van de vorige Minister 
van Sociale Zaken wel werd geëxerceerd. De 
gronden voor het ontbreken van dergelijke 
normen in het liberale denkpatroon zijn 
theoretisch weinig aantastbaar. Het objectief 
kwantificeren van toelaatbare arbeidsinkomens
verschillen op basis van in de discussie hier
over opgevoerde criteria als "aanvaardbaar", 
is immers niet wel mogelijk. Dat is ook de 
reden dat het kabinet doende is deze normen 
een politieke basis te geven.*) Die hele 
discussie is in de loop van de afgelopen twee 
jaren uitvoerig gevoerd. In zijn algemeenheid 
lijkt de oplossing echter nog niet gevonden. 
Het kan overigens evenzeer zinvol zijn te 
trachten denkbeelden over opbouw en rangorde 

* Zi·e ook de vele beschouwingen over deze 
materie in Liberaal Reveil van 
redactielid Meys. 



van inkomens die niet via het marktmechanisme 
tot stand komen, zoals de inkomens
overdrachten, te ontwikkelen en hun samenhang 
met arbeidsinkomens te formuleren. Het lijkt 
alsof de werkgroep dit vraagstuk in "Arbeid" 
voorlopig uit de weg wil gaan. Al wordt wel een 
uitspraak gedaan over de noodzaak tot 
vergroting van de marge tussen uitkeringen in 
het algemeen en in~omen uit arbeid (uitgewerkt 
en gekwantificeerd in "Sociale Zekerheid Nu 
en Morgen"). Het valt echter op dat de werk
groep er zelfs in dit kader niet aan wil om de 
verschillende gedachten en suggesties rond het 
arbeidsloos inkomen af te wegen. Dat is des te 
verwonderlijker omdat tenminste één van de 
leden van de werkgroep een drietal jaren 
geleden in S.M.A. positieve gedachten hierover 
heeft geuit. (H. Heymans: (loon)inkomen naar 
(niet) werken). 

In de hoofdstukken 3.2 en (met name) 6.1 
oordeelt de werkgroep dat het niet aangaat "dat 
slechts een deel van de actieve bevolking voor 
het welvaartspakket van de gehele gemeen
schap zorgdraagt, terwijl een ander deel 
daarvan vrijgesteld zal zijn". De situatie 
geschetst in het eerste deel van dit citaat 
bestaat overigens al. 

Ten aanzien van die "vrijgestelden" kan voorts 
opgemerkt worden dat ook al vaststaat dat er 
voor hen slechts zeer ten dele werk zal zijn. 
Er zijn in feite nu allerlei categorieën werkenden 
en niet-werkenden. De niet-werkenden zijn te 
verdelen in: zij die (nog) niet kunnen werken 
(baby's, zieken, maar ook bepaalde huisvrouwen 
met opgroeiende kinderen etc.), zij die niet 
(meer) behoeven te werken (gepensioneerden, 
een enkele welgestelde) en zij voor wie 
gedurende langere of kortere tijd geen werk 
bestaat. Deze laatste categorie mensen valt in 
twee groepen uiteen. Zij die (desondanks) toch 
nog steeds wel graag werken en zij die niet 
meer willen werken. 

Van deze laatste groep wordt een niet 
onbelangrijk deel regelmatig door arbeids
bureaus op pad gestuurd om toch maar werk 
te zoeken. Dat heeft eigenlijk geen enkele zin. 
De frustraties in die situaties zijn aan alle 
kanten zeer groot (bij de werklozen, maar ook 
bij werkgevers en arbeidsbureaus). 
Het lijkt ook zinvol om wat meer te weten over 
de orde van grootte van deze groepen. Indien 
nu inkomensgaranties zouden bestaan zou met 
enige kans op een waarheidsgetrouw antwoord, 
aan betrokkenen kunnen worden gevraagd "of 
hij/zij eigenlijk nog wel wil werken". 

Mede op basis van hetgeen de werkgroep dan 
zegt over hen die in de kwartaire 
(gesubsidieerde) sector te werk gesteld zouden 
kunnen worden "dat het hier werkzaamheden 
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betreft die niet zo hoog worden gewaardeerd 
dat zij onder normale verhoudingen op de 
arbeidsmarkt voor honorering in aanmerking 
zouden komen", (blz. 31) is het wellicht mogelijk 
schetsmatig de navolgende inkomensrangorde 
vast te stellen. 

Rangorde belonings- en uitkeringsniveaus 

1. Modaal inkomen 
2. Vuil en zwaar werk (kan uitstijgen ver boven 

modaal inkomen) 
3. Minimumloon 100 
4. Werker kwartaire sector 90 
5. Werkloze (wil wel werken) 80 

(uitkeringsniveau daalt in principe niet) 
6. Werkloze (wil niet werken) 60 (uitkerings

niveau is variabel). 

Zoals ook in Arbeid wordt gesteld is verder 
denkbaar en in toenemende mate gewenst (ook 
omdat meer arbeidsplaatsen voor verdeling in 
aanmerking komen) dat bepaalde mensen 
slechts zo nu en dan gaan werken. In de hier 
ontwikkelde gedachtengang ontvangen deze 
een uurloon dat (iets) lager ligt dan van hen die 
steeds (moeten) werken. Daarentegen liggen in 
deze opbouw de uurlonen in ploegendienst 
uiteraard weer hoger. Dat ligt in de rede omdat 
de keus daar veelal beperkt is. Voor de werk
loze die wel wil werken - en dat dus te kennen 
geeft- heeft het aangebrachte onderscheid 
tot gevolg dat het uitkeringsniveau als werkloze 
voor langere tijd onaangetast blijft, maar tevens 
dat het begrip passende arbeid wellicht aan
zienlijk kan worden verruimd. 
Het is dan wellicht verder denkbaar dat de 
bereidheid om binnen een verruimd "passend 
werk"-begrip, werk te krijgen, een zodanig 
inkomensgevolg krijgt dat de daadwerkelijke 
bereidheid zelf wordt gestimuleerd. 2) 

Een nadere uitwerking is hier zinvol, temeer 
omdat de betreffende denkbeelden tijdens 
verschillende forumdiscussies werden getoetst. 
Begin dit jaar, tijdens een bijeenkomst te Rhoon 
(Rotterdam), meende Dr. Dolman (PvdA) na de 
betreffende suggesties te hebben gehoord, dat 
te verwachten zou zijn dat, gesteld voor de keus 
wel of niet te willen werken (met de hier 
beschreven inkomenseffecten) een ieder zou 
opteren voor het alternatief "wel werken". Dan 
zou er niets opgelost zijn. Dat doeltreffende 
bezwaar, dat kennelijk mede aan de basis ligt 
van het negatieve oordeel van de opstellers van 
"Arbeid" zou evenwel kunnen worden onder
vangen door een regeling waarbij het een ieder 
vrij zou staan 1 maal een aanbod afkomstig 
van arbeidsbureaus en potentiële werkgever te 
weigeren en vervolgens iedere weigering om 
een aangeboden baan aan te nemen een 
verlaging van het uitkeringspercentage (bijvoor
beeld met 4 %) tot gevolg zou hebben. Drie 



maal weigeren zou aldus leiden tot een 
uitkeringspercentage van 72 (80- (3- 1) X 
4) . Na zes weigeringen komt men in dit 
voorbeeld bij het uitkeringsniveau van hen die 
,.niet willen werken" terecht. In feite zou het 
lager moeten worden gesteld. 
Het spreekt voor zich dat hier allerlei zeker
heden aan toe zouden kunnen worden gevoegd 
teneinde te voorkomen dat misstanden voor de 
werknemer ontstaan. Te denken ware aan een 
beroepsinstantie waarin ook de werknemers 
(vakbeweging) zitting zouden moeten hebben. 
De vakbeweging zou wellicht toch een grotere 
verantwoordelijkheid voor het arbeidsmarkt
gebeuren kunnen dragen. 
Bovenstaande gedachte sluit ook logisch aan bij 
de hierboven gememoreerde suggestie van 
Prof. Wolfson t.a.v. het ,.eigen risico" van 
werkgevers in de W.A.O. Hier is dus sprake 
van een eigen risico voor werknemers. 

Aspecten van de productie 

Schaalverkleining wordt door de werkgroep 
aangehangen in een streven waar mogelijk 
terug te groeien naar een menselijker maat 
voor de productie. Ook teneinde daardoor 
gemotiveerdheid, inspanningsbereidheid 
en interesse van werknemers optimaal te laten 
zijn en vele nadelen van de ontmenselijking te 
voorkomen. 
Wat dat betreft tonen verzuimcijfers, die uit 
allerlei bronnen beschikbaar zijn, dat boven
genoemde elementen, die kenmerkend geacht 
kunnen worden voor het (interne) 
ondernemingsklimaat, beduidend minder gunstig 
zijn in grotere groepseenheden. De werkgroep 
noemt sub-contracting als een van de 
mogelijkheden om naar die kleinere maat te 
kunnen toegroeien. Datzelfde geldt in wezen 
voor een andere suggestie van de werkgroep, 
t.w. de stimulering van de maatschap als 
ondernemingsvorm, die meer belangstelling zou 
moeten krijgen dan thans het geval is. 
Dergelijke suggesties die in liberale kring tot 
nu toe weinig werden gehoord sluiten nauw aan 
bij gedachten die ik in ditzelfde blad naar voren 
heb gebracht i.v.m. de noodzaak te voorkomen 
dat er in deze (politieke) samenleving twee 
steeds grotere blokken zouden ontstaan die 
gedoemd waren elkaar te bestrijden: overheid 
en bedrijfsleven. 
,.Arbeid" draagt voor een beleid toegespitst op 
de bevordering van de kleinere maar nu zeer 
liberale beweegredenen aan. Liberaler, 
menselijker werk in ondernemingen en bij 
Overheid. 
Het ,.klinkt"' echter nogal afstandelijk indien wat 
het belangrijkste knelpunt voor het tot stand 
komen van een ,.kleinere" ondernemings
structuur, de werkgroep volstaat met ,.aan-
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moedigingspremies en interne financierings
mogelijkheden zullen op grotere schaal 
beschikbaar moeten worden gesteld". 
In ,.Over vis, water en twee walvissen", 
(LR. '75), en met de vis doelende op het 
kleinere ondernemingsgebeuren, schreef ik 
over de problematiek die ook ,.Arbeid" thans 
aankaart, ,.scheefgetrokken verhoudingen (in de 
mededinging tussen groot- en kleinbedrijf) 
bestaan zowel bij inkoop, productie als kapitaal
verstrekking en als uitkomst van die 
omstandigheden ook op het gebied van de 
afzet (prijzen)". Het is ook tegen deze 
achtergronden dat V.V.D.-2e kamerlid Mr. F. 
Portheïne regelmatig zinnige pleidooien houdt 
voor herstel van de verticale prijsbinding (sic). 
Naast de veelal dieptreurige uitstoot van 
werkenden uit Middenstand en kleinbedrijf, die 
heden ten dage mede het gevolg is van deze 
scheefgetrokken mededingingsverhoudingen, 
zijn we ook doende arbeidsplaatsen op te 
offeren vanwege een prijsillusie, nl. deze: dat 
een grootschalig distributiesysteem algemeen 
prijsdrukkend zal werken. De economische 
omstandigheden waarheen we aan het groeien 
zijn maken dat in dergelijke afwegingen in 
toenemende mate ook betrokken zal moeten 
worden het werkgelegenheidsaspect als 
zodanig, m.n. de macro-economische kosten van 
onvoldoende werkgelegenheid - de energie
kostenkant van de ,.grootschalige distributie", 
alsmede de omstandigheid dat Nederland snel 
vergrijst. 
De waarde van een ,.winkel om de hoek" zou 
in de toekomst weleens onschatbaar kunnen 
zijn. Maar wellicht maakt de noodzaak om 
kwartaire werkgelegenheid te vinden het straks 
zelfs aanvaardbaar dat elk brood afzonderlijk 
wordt bezorgd. 

In dit verband enkele opmerkingen en vragen 
n.a.v. het hierover in ,.Arbeid" gesuggereerde. 

- Het verkrijgen van werkkapitaal onmisbaar 
voor de betere functionering van vele 
kleinere bedrijven, maar ook noodzakelijk 
voor oprichting van Maatschappen, is een 
moeizame zaak. Gegeven ook de 
omstandigheid dat het bankwezen daarvoor 
enig eigen vermogen als dekking verlangt. 
Het zou in deze samenhang zinnig kunnen 
zijn in de nabije toekomst eens te bezien 
hoe de kredietverstrekking nog functioneert. 
Welk deel van de regelmatig door de 
Nederlandse Bank beheerste kredietpot 
gaat in de loop der jaren nog naar kleinere 
bedrijven? Wat gaat naar de grotere? En 
welk deel daarvan naar door de Overheid op 
enigerlei wijze gesteunde bedrijven? 

- Voor welke sectoren markten, en of werk 



denkt de werkgroep aan Maatschappen? 
Zij bestaan reeds voor tandartsen, 
accountants e.d. Wellicht is het in de visie 
van de werkgroep nu wat dat betreft tijd 
voor .,oud-bouw" electriciëns, loodgieters en 
vele soorten werkers - waaronder ook 
zeer vuil en zwaar werk - in de haven. 
Verwezenlijking van die gedachte zou 
inderdaad arbeidsinzet en (daardoor) de 
arbeidsbeloning kunnen verhogen, de 
sociale lasten kunnen drukken en het 
samenwerken, ten dele zelfs het samengaan 
van "Arbeid en kapitaal" bevorderen. 
Ook dat is een kernthema "Een studie over 
de plaats van de arbeid in de Maatschappij 
van morgen" waardig. 

- In een aantal gevallen heeft gewone 
"subcontracting" (of een variant daarvan) 
regelrecht geleid tot verlies van arbeids
plaatsen (bijvoorbeeld verhouding 
warenhuisconcerns, -confectionneurs). 
Ook in de elektronische industrie heeft 
subcontracting niet steeds geleid tot 
verzekering van het behoud van arbeids
plaatsen. 
In dit verband verdient een andere vorm 
voor het stimuleren van kleiner 
ondernemingschap, franchise, wellicht meer 

1) Vergelijk in dit verband ook drie passages 
uit E. v. Thijn's "Dagboek van een 
onderhandelaar". 
1 Hij (den Uyl) valt de 1% norm die ik (v T) 

met hand en tand wil verdedigen. Er zijn 
nieuwe prognoses zegt hij (d U d.d. 6 juni 
1977). De groei zal niet% maar 3Y2 
bedragen. 

2 Als de 1% filosophie niet toereik8nd 
blijkt te zijn (omdat deze meer bezui
nigingen zou noodzaken F v d S) moet 
de filosophie op de helling (v T) ...... Joop 
zegt aan te willen koersen op een 
nullijnbeleid. 
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aanbeveling. Het is dan wel noodzakelijk 
dat de wetgeving de franchisenemer meer 
bescherming biedt. Maar ook dat de wet
gever bereid is, indien bijvoorbeeld 
maatschappen zouden franchisen, er 
rekening mee te houden dat er werkelijk 
"zelfstandige ondernemers" aan de slag 
zijn. Dit i.v.m. de consequenties voor 
afdrachten van premies e.d. 

Slotbeschouwing 

De WD heeft zich vooral in de oppositiejaren 
geconcentreerd op het presenteren van 
meningen en alternatieven gericht op het 
broodnodige herstel van evenwichtige 
economische verhoudingen. Dat is de partij 
nauwelijks in dank afgenomen. Heeft er zelfs 
toe geleid dat de WD wel eens een 
materialistische, slechts in geld denkende club 
is genoemd. "Arbeid" toont nu wat het 
liberalisme aan emotie en medemenselijkheid 
herbergt. 
In het begin van dit stuk heb ik al trachten aan 
te geven waarom ook juist nu de waarde van 
"Arbeid" onschatbaar zou kunnen blijken te 
zijn. 

3 Op deze manier maken we een forse 
duikeling ond8r de nullijn. Daar zijn we 
niet voor in (W. Kok). 

2) Denkbaar is dat het draagkrachtprincipe 
ook hier wordt toegepast in die zin dat 
maximumuitkeringen ontvangenden per 
keer 4% bijdragen en de laagste categorie 
bijvoorbeeld 1 o/o. De bestaande minima 
kunnen dan van zelfsprekend gehand
haafd blijven. 
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