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MEDEDELING AAN DE ABONNEES 

Tot onze spijt verschijnt dit eerste nummer van de jaargang 1977 pas 

op een zeer laat tijdstip. Deze vertraging is veroorzaakt door dringende 

andere werkzaamheden op het bureau van het Centrum voor Staatkun

dige Vorming, die nog minder uitstel duldden. Daarbij komt dat ook de 

voorbereidingen voor de Tweede-Kamerverkiezing veel extra werk voor 

het bureau hebben meegebracht. 

Wij maken de lezers attent op het feit dat de artikelen in dit nummer 

door de auteurs geschreven zijn in de eerste maanden van dit jaar. 

Zowel aan de auteurs als aan de lezers bieden wij onze verontschul

digingen aan voor de vertraagde publikatie van de bijdragen, die overi

gens nog geenszins aan actualiteit hebben ingeboet. 

Wij hopen in staat te zijn - en zullen ons daartoe inspannen - in de 

komende maanden de opgelopen achterstand in te halen. 

Het laatste nummer van de jaargang 1976, dat de abonnees binnen 

enkele weken zullen ontvangen, is - zoals reeds eerder gemeld -

geheel gewijd aan een schets van de geschiedenis van de RK Staats

partij. In dat nummer wordt tevens het register van de jaargang 1976 

opgenomen. (Red.). 
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De Verstedelijkingsnota als onderdeel 
van de ruimtelijke ordening 

A. M. c. v. Groensmit-van der Kallen* 

Nadat dit artikel was geschreven, heeft minister Gruijters de regerings
beslissing inzake de Verstedelükingsnota aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Het sPÜt ons dat wÜ niet in staat ZÜn geweest deze büdrage 
van me'/rouw Groensmit te laten verschünen vóór de publikatie, op 
28 februari jl., van de regeringsbeslissing, die in feite een nieuwe versie 
is van het laatste hoofdstuk van de Verstedelükingsnota en van de 
bübehorende Structuurschets. Sommige kritische kanttekeningen van de 
schrüfster zÜn daardoor achterhaald, maar desondanks blÜft haar visie 
op dit deel van het ruimtelüke ordeningsbeleid recht overeind. Boven
dien is het laatste woord over de nota, inclusief de regeringsbeslissing, 
uiteraard aan de Tweede Kamer. 
Voor de goede orde vermelden wÜ hier een aantal van de wÜzigingen 
die de regering in de Verstedelükingsnota heeft aangebracht. In de 
eerste plaats is de regeringsbeslissing gebaseerd op de jongste be
volkingsprognose van het CBS en op een nieuwe nationale woning
behoefteraming. Op grond van deze gegevens wil de regering de 
"verhuisstroom" uit Noord- en Zuid-Holland naar (West-)Brabant en 
Gelderland drastischer inperken, met het gevolg dat er in Holland en 
in de provincie Utrecht - o.a. in de grote steden en in het noordelük 
deel van de Randstad (Schiphol!) - aanzienlük meer huizen zullen 
moeten komen dan aanvankelük de bedoeling was. Amersfoort wordt 
wellicht een groeistad; ook bestaat er een kans dat ten aanzien van 
de provincie Utrecht alsnog een versterkt spreidingsbeleid tot stand 
zal moeten komen. 
In het nieuwe stuk is ook meer nadruk gelegd op de betekenis van 
Groningen, Leeuwarden en Emmen als groeipolen in het noorden. 
Voortzetting van het spreidingsbeleid acht de regering noodzakelük, 
maar zonder aantasting van de werkgelegenheid in Den Haag en om
geving. De spreiding van rüksdiensten wordt daarom beperkt tot de 
groei van het rüksapparaat in de periode na 1980. 
Tenslotte vermelden we dat de kleine kernen blükens de regerings
beslissing nu toch - in het algemeen - voldoende woningen mogen 
gaan bouwen om de aanwas van de eigen bevolking op te vangen. 
Tot zover een aantal belangrüke punten uit de gewüzigde versie van de 
VerstedelÜkingsnota. Volledigheidshalve voegen we hier aan toe dat 

*Mevrouw Groensmit is lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Zij is in het parlement een van 
de - weinige - specialisten op het gebied van de ruimtelUke ordening. (Red.). 
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inmiddels ook de Nota landelijke gebieden van minister Gruüters, de 
Nota regionaal sociaal-economisch beleid van minister Lubbers en het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer van minister Westerterp ZÜn 
verschenen. (Red.) 

WAAROM EEN VERSTEDELIJKINGSNOTA? 

Waarom is een Verstedelijkingsnota in Nederland nodig? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden moeten we nagaan welke kernfactoren 
de situatie in ons land bepalen en tegen welke achtergronden we de 
ruimtelijke-ordeningsnota's dienen te situeren. 
Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland van een agrarisch land 
omgevormd tot een hoogwaardige industriestaat; de geografische lig
ging van ons land aan de monding van drie grote Europese rivieren 
bezorgde het een unieke positie. 
Nederland is met zijn ruim 13 miljoen inwoners één der dichtstbevolkte 
landen ter wereld; binnen een straal van 600 km rond de stad Rotter
dam wonen thans tweehonderd miljoen mensen, evenveel als de totale 
bevolking van de Verenigde Staten. 

De gevolgen van deze situatie bleven niet uit. Was de industrialisatie, 
die de vorige eeuw al inzette, aanvankelijk een bron van welvaart, nu 
is die welvaart tot een hoogte gekomen, dat het welzijn van de mens 
in het gedrang komt. De welvaart brengt immers steeds sterkere ver
vuiling met zich mee, aantasting van het woonmilieu en steeds meer 
opoffering van goede zaken zoals natuur, bossen, polders, schone 
lucht en schoon water. 
Onder invloed van een sterke welvaartsgroei in de jaren zestig hebben 
voorts vooral inwoners van de grote steden uit de leeftijdsgroep van 
25 tot 45 jaar met kleine kinderen de steden verlaten, deels omdat er 
niet voldoende woningen waren, maar ook uit een behoefte aan meer 
wooncomfort en een rustiger en ruimer woonomgeving. De stad in haar 
huidige vorm is immers een kernprobleem. Zij biedt niet meer voldoende 
de eventuele voordelen van een hogere graad van urbaniteit, d.w.z. 
onder meer de aanwezigheid van grootstedelijke voorzieningen, omdat 
die - met name in het Westen van het land - meestal verouderd zijn 
en juist een extra probleem vormen. AI gedurende een periode van 
veertig jaar is in vele steden met zogenaamde 1ge-eeuwse wijken on
voldoende aandacht besteed aan verbetering of vervanging, ten gevolge 
van crisis, oorlog, naoorlogs herstel en woningnood. 
We zitten met een ontvolking van menige binnenstad, te wijten aan de 
achteruitgang van woonmogelijkheden, waardoor op hun beurt winkels, 
scholen, kerken en bedrijven hun bestaansrecht verliezen. We zitten 
bovendien met kwijnende, maar ook met uit hun voegen gegroeide 
kleine kernen. Kortom, we zitten met de huidige noodzaak van stads
vernieuwing, die veel massaler en op een veel grotere schaal dient te 
gebeuren dan bij vorige generaties het geval was. 
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Bovendien zijn door de huidige welvaartsgroei de ruimte-eisen per 
individuele burger vervijfvoudigd. Om deze reden werden enerzijds 
aan de steden steeds meer buitenwijken gebouwd; anderzijds kregen 
de omliggende dorpen, buiten hun natuurlijke aanwas om, een schoks
gewijze toeloop van stedelingen (suburbanisatie). Hierdoor verpauper
den niet alleen de steden steeds meer (alleen jongeren, bejaarden en 
in het algemeen de minst draagkrachtigen bleven veelal bij gebrek aan 
een betaalbaar alternatief in de steden wonen), maar ook het platteland 
werd door de bebouwing, het verkeer, massa-rekreatie enz. steeds 
meer aangetast. Door dit alles ontstond de roep om maatregelen, om 
deze ontwikkelingen om te buigen en tegen te gaan. 

Zo ontstond naast de Wet op de Ruimtelijke Ordening en milieuwet
geving, na de Eerste en de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, het 
eerste deel van de derde nota, de zgn.Oriënteringsnota, het wetsont
werp Stadsvernieuwing en het tweede deel van de Derde Nota Ruimte
lijke Ordening, de Verstedelijkingsnota. 

Het "waarom" van de Verstedelijkingsnota moge ik hiermee verklaard 
hebben, te onderzoeken blijft nog of de "inhoud" van deze nota aan de 
verwachtingen beantwoordt. Bovendien is het van belang te onder
zoeken of - en zo ja, onder welke voorwaarden - de nota uitvoerbaar 
zal blijken te zijn en of zij, na de inspraakprocedure van de planolo
gische kernbeslissing, door de minister enjof de Kamer aangepast of 
geamendeerd zal moeten worden. 

DE INHOUD 

De eerste "verstedelijkingsnota" - d.w.z. de Tweede Nota Ruimtelijke 
Ordening - had als hoofddoeleinden: gebundelde deconcentratie, het 
spreidingsbeleid en het openhouden van de centrale groene ruimte. 
De Oriënteringsnota - het eerste deel van de derde nota - voegde 
hier drie nieuwe hoofddoeleinden aan toe, te weten: de zorg voor het 
milieu, de beheersing van de groei en de vermindering van ongelijkheid 
en achterstand. De - eigenlijk tweede - Verstedelijkingsnota van 
februari 1976 vormt het begin van de concretisering, de uitwerking van 
de zes hoofddoel einden van de Oriënteringsnota, met speciale nadruk 
op drie doelstellingen, nl. de spreiding van de bevolking over het land 
en de hiermee sterk samenhangende verstedeling en de mobiliteit. 
De nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de eigenlijke Ver
stedelijkingsnota; zij bevat de uitwerking van een aantal doelstellingen 
op het terrein van de drie zoëven genoemde hoofddoeleinden. Allereerst 
geeft de nota een analyse van de ruimtelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen en hoe die onderling samenhangen. Hierdoor komen 
een aantal knelpunten naar voren. Na een beschrijving en vergelijking 
van alternatieven voor het beleid geeft de nota vervolgens een ver
antwoording van de beleidskeuzen die voor bepaalde spreidings- en 
verstedelijkingspatronen gedaan zijn. Hoofdstuk 2 beschrijft het karakter 
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van het proces van spreiding en verstedelijking, met de knelpunten en 
de aanwezige beleidsruimte. Hoofdstuk 3 bevat enkele toekomstver
kenningen (de scenario's), op basis waarvan een aantal beleidsalterna
tieven zijn opgesteld. Hoofdstuk 4 richt zich vervolgens op de beleids
keuzen waartoe de regering op grond van de voorgaande hoofdstukken 
meent te moeten komen. Dit hoofdstuk geeft dan ook de algemene 
lijnen van het inrichtings- en spreidingsbeleid (regionaal) en van het 
stedelijk inrichtingsbe!eid (stadsgewestelijk). Deze algemene lijnen 
worden uitgewerkt voor de afzonderlijke landsdelen. Een en ander 
mondt uit in concrete uitspraken over het te voeren beleid in de periode 
1980-1990. Verder volgen er enige algemene conclusies over de richting 
waarin het beleid na 1990 zou moeten koersen. Hoofdstuk 5 geeft 
antwoord op de vraag, welke middelen de regering nodig denkt te 
hebben om het beleid te kunnen verwezenlijken. Hoofdstuk 6 tenslotte 
bestaat, als samenvatting, uit een opsomming van de beleidsuitspraken. 
Die uitspraken vormen samen de planoiogische kernbeslissing. Dit 
hoofdstuk is het meest geschikte aanknopingspunt voor de parlemen
taire behandeling van de nota. 

Het tweede deel van de nota bevat de Structuurschets voor de ver
stedelÜking. Hoofdstuk 4 van de Verstedelijkingsnota is ook het raam
werk voor de Structuurschets. Deze schets wordt ook via de procedure 
van de planologische kernbeslissing vastgesteld, maar moet iedere 
vijf jaar bijgesteld worden. Volgens de regering bevat de eigenlijke 
Verstedelijkingsnota de algemene beleidslijnen alsmede het instrumen
tarium, en de Structuurschets de hierop gebaseerde kwantitatieve 
taakstellingen. Dit onderscheid is echter in de thans voorliggende nota 
niet geheel en al tot zijn recht gekomen. Geconstateerd kan worden, 
dat de Verstedelijkingsnota in feite reeds een belangrijk onderdeel van 
de kwantitatieve taakstellingen bepaalt en dat de Structuurschets ter 
zake slechts in herhalingen kan treden. Dit betekent dan in feite, dat 
de Verstedelijkingsnota wat dit betreft evenzeer aan verjaring onder
hevig is als de Structuurschets en dus evenzeer iedere vijf jaar zou 
moeten worden bijgesteld. 
Van de andere kant bevat de Structuurschets weer elementen die 
duidelijk liggen buiten het vlak van de kwantitatieve taakstellingen. 
Dat geldt met name voor de richtlijnen voor de ruimtelijke structuur 
en voor de inrichting en het beheer van het stedelijk gebied; deze 
kwalitatieve aanbevelingen passen binnen het gehele stedelijk inrich
tingsbeleid op langere termijn en hadden beter in de Verstedelijkings
nota zelf opgenomen kunnen zijn. 

UITVOERBAARHEID - "RANDVOORWAARDEN" 

Om de drie hoofddoelstellingen van de Verstedelijkingsnota op hun 
uitvoerbaarheid te toetsen, moeten we nagaan of er in deze nota vol
doende gelet is op de randvoorwaarden, zoals: 
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het veiligstellen van de leefbaarheid van bepaalde gebieden; 

naast behoud van natuur en landschap zijn zorg voor de landbouw, 
goede woon- en recreatiegebieden en onderzoek naar de gevolgen 
van voorgenomen industrialisatie essentiële factoren; 

het spreidingsbeleid en het herinrichtingsbeleid ten aanzien van 
landelijke en stedelijke gebieden moet maatschappelijk begeleid 
worden; 

eventuele schaalvergroting moet bestuurlijk begeleid worden; 

en tenslotte moet er een financiële basis zijn om de beleidsvoor
nemens niet alleen op papier te ontwerpen, maar ze ook te kunnen 
uitvoeren. 

Geconstateerd kan worden dat in het algemeen voldoende aandacht 
voor deze randvoorwaarden ontbreekt. Bijvoorbeeld: wat betreft het 
veiligstellen van de leeftbaarheid van bepaalde gebieden missen wij 
in de nota het gehele vraagstuk van de kernenhiërarchie, en ook het 
feit dat in het landelijk gebied de beperking van de mobiliteit veel 
minder opgaat dan in het stedelijk gebied. Op het platteland is namelijk 
eerder sprake van een mobiliteitstekort. Het streekvervoer moet daar 
derhalve worden versterkt, en de betekenis van de auto moet hier 
worden erkend. 
Voorts kunnen we constateren dat spreiding van bevolking niet altijd 
spreiding van werkgelegenheid met zich meebrengt. Wij hopen dat 
de Nota regionaal sociaal-economisch beleid uitzicht op betere ontwik
kelingen zal bieden. Bovendien wil de regering per 1 april alle bedrijven 
die investeringen doen, via een nieuw premiestelsel bepaalde uitkeringen 
geven. Zij wil extra toeslagen geven als de investering uitvoering van 
haar ruimtelijke-ordeningsplannen bevordert. Dit laatste zou een ge
schikt instrument kunnen zijn om groeikernen, groeisteden en gebieden 
met een grote structurele werkloosheid meer vooruit te helpen. 

Bij de behandeling van de Oriënteringsnota heeft de minister mij toege
zegd in de Verstedelijkingsnota aandacht te besteden aan de positie 
van de platte/ands-centrumgemeenten. Wij moeten er namelijk op aan
dringen, dat naast groeikernen en groeisteden in de Verstedelijkings
nota ook de plattelands-centrum gemeenten een plaats innemen en 
dezelfde faciliteiten krijgen als groeikernen en groeisteden. Die cen
trumgemeenten kunnen immers een goede bijdrage leveren in de strijd 
tegen onverantwoorde suburbanisatie, maar vooral zijn zij een middel 
voor een goede inrichting van het landelijk gebied. De minister heeft 
deze kwestie echter weer voor zich uitgeschoven; zij zou nu behandeld 
worden in de Nota landelüke gebieden, die dit voorjaar zal verschijnen. 
Wanneer de Nota landelijke gebieden geen evenwichtiger afweging 
biedt tussen de belangen van landelijk en stedelijk gebied, achten wij 
een bijstelling van de Verstedelijkingsnota op dit punt niet ondenkbaar. 
Wij kunnen ons immers niet aan de indruk onttrekken dat de landelijke 

Politiek perspectief, januari/februari 1977 7 



gebieden, met name de grote open ruimten, teveel vanuit de belangen 
van de stedelijke samenleving worden bezien. Dat het landelijk gebied 
de woon- en werkruimte is van de aldaar gevestigde bevolking, komt 
onvoldoende naar voren. 

De open ruimten 

De Verstedelijkingsnota wekt voorts de indruk dat men het met de 
open ruimten niet zo nauw neemt. Opmerkelijk is, dat in de nota slechts 
een beperkt aantal bufferzones wordt aangewezen. Wij missen met 
name bufferzones tussen Hilversum en Amersfoort, Arnhem en Nijme
gen, tussen de Brabantse steden en tussen Rotterdam en Dordrecht. 
Ook het "groene hart" - het gebied tussen de noordelijke en zuidelijke 
randstadvleugels en tussen Den Haag en Utrecht - staat wederom 
ter discussie; dat groene hart, waardoor Nederland bestempeld werd 
als de bezitter van één van de zeven mooiste grote steden ter wereld. 
En dit alles omdat plannen voor uitbreiding en onderhoud van de 
infrastructuur aan de hand van een tijdschema in de toekomst totaal 
ontbreken. Voor ieder onderdeel van de infrastructuur zou men een 
prioriteitenlijst moeten maken en de infrastructurele werken zouden 
ingepast moeten worden in grotere infrastructuurplannen. Ook de 
financiële middelen moeten daarbij tijdig beschikbaar zijn. 
Hoe kan men samen rijmen: het openhouden van dit groene hart, als 
één van de zes hoofddoel einden van het nationaal ruimtelijke-ordenings
beleid, en aan de rand van dat groene hart Schiphol, met hoogwaardige 
werkgelegenheid voor ± 20.000 arbeidsplaatsen, waarvoor op papier 
woongelegenheid is gepland in de groeikernen ten noorden van het 
Noordzeekanaalgebied en in Almere, terwijl die plaatsen praktisch 
onbereikbaar zijn omdat infrastructurele voorzieningen onder en over 
het Noordzeekanaal buitengewoon kostbaar zijn en dus - zoals uit een 
brief van de minister aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
onlangs bleek - voorlopig niet aangelegd zullen worden! Hoe kan 
diezelfde minister dan in gemoede in zijn Verstedelijkingsnota blijven 
pleiten voor een groen open hart en voor overloop naar buiten de 
Randstad, wanneer die groeikernen niet bereikbaar zijn, waardoor in
straling naar het groene hart toe welhaast onvermijdelijk gaat worden? 
Beleidsvoornemens dienen niet alleen op papier ontworpen te worden; 
men moet ze kunnen uitvoeren en daarvoor dienen tijdig de financiële 
middelen voorhanden te zijn. 
Desondanks blijven wij er van uitgaan dat in de Haarlemmermeer geen 
belangrijke nieuwe bouwlokaties voor de overloop zullen kunnen worden 
gevonden. Uiteraard is wel een betere verbinding tussen dit gebied 
(Schiphol) en de groeikernen gewenst, mede te realiseren door aan
haking van de Schiphollijn op het landelijk spoorwegnet, tunnels onder 
het Noordzeekanaal en een tijdige railverbinding tussen Amsterdam, 
Almere en Lelystad. Immers, het geld hiervoor zal op tafel dienen te 

8 Politiek perspectief, januarilfebruari 1977 

rr 
E 
is 
\\ 

b 
v, 

V 
d 
v 

a 

b 

c 

c 
c 
o 
V 

fl 
ir 

L 
c 

F 



komen, óf men zal het spreidingsbeleid en dus de Verstedelijkingsnota 
moeten inslikken. 

Een volgende randvoorwaarde om de nota op uitvoerbaarheid te toetsen 
is de stelling, dat eventuele schaalvergroting bestuurlijk begeleid moet 
worden. Wij constateren, dat in de Verstedelijkingsnota het stelsel van 
basisakkooorden tussen de drie overheidsniveaus voor de realisatie 
van grote bouwlokaties niet langer als bruikbaar instrument wordt 
gezien. Wij betreuren het, dat de nota geen uitzicht biedt op verdere 
ontwikkelingen in de richting van complementair bestuur, maar dat zij 
in feite een stap terug doet, waardoor voor allerlei problemen geen 
oplossing binnen bereik komt. Immers, het verstedelijkingsbeleid is 
een gezamenlijke bestuurstaak, die de betrokken overheden met behoud 
van eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk dienen te behartigen. Het 
streven moet dus gericht blijven op een vorm van "complementair 
bestuur". Dit verondersteit een aangepaste bestuursmentaliteit en vaste 
regels voor overleg, besluitvorming en uitvoering. Die regels zullen aan 
bepaalde juridische voorwaarden dienen te voldoen om waarborgen 
te scheppen voor continuïteit. 

GEWENSTE AANVULLINGEN 

Nadat ik heb getracht aan te tonen dat in de Verstedelijkingsnota 
onvoldoende aandacht is besteed aan de randvoorwaarden die de 
uitvoerbaarheid van de nota moeten bevorderen, kom ik nu op de vraag 
of de inhoud van de Verstedelijkingsnota - naast de reeds gemaakte 
opmerkingen - niet nog enkele aanvullingen behoeft. 

Spreidingsbeleid 

Wanneer ik dan het eerste hoofddoel van de nota onder de loep neem, 
de spreiding van de bevolking over het land, dan zijn de taakstellingen 
voor het spreidingsbeleid in de komende jaren de volgende: 

a. vermindering van de te verwachten trek uit Noord- en Zuid-Holland; 

b. verlichting van de te verwachten druk op Noord-Brabant (met uit
zondering van West-Brabant) en Gelderland (met uitzondering van 
Arnhem en Duiven-Westervoort); 

c. versterking van de stad Groningen en het Eemshavengebied. 

Op ons speciaal aandringen bij de behandeling van de Oriënteringsnota, 
om naast de spreidingsgebieden in het noorden en zuiden ook het 
oosten van het land te betrekken, is ook Zwolle als groeistad aange
wezen, omdat een versterkte groei van Zwolle behalve de centrum
functie van deze stad óók de positie van een wijde omgeving - met 
inbegrip van delen van het noorden - kan verstevigen. 

Uit het feit dat vooral aandacht is besteed aan de problematiek van 
de Randstad, Groningen en delen van de provincies Gelderland en 
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Noord-Brabant, blijkt dat in de Verstedelijkingsnota een beperkte pro
bleemstelling naar voren komt. Immers, het beleidsvoornemen om de 
druk op Noord-Brabant en Gelderland te verlichten, leidt bijvoorbeeld 
tot een "overdruk" op de provincie Utrecht, waardoor waardevolle 
natuurgebieden en landschappen bedreigd worden. De provincie Utrecht 
is volledig aan de aandacht ontsnapt! Het zou derhalve beter zijn niet 
alleen aan stimuleringsgebieden (het noorden en zuiden van ons land) 
en herstructureringsgebieden (bijv. de Randstad) aandacht te besteden, 
maar aan alle regio's, naar gelang hun soort en behoefte en met afstem
ming op elkaar. 
Te denken valt hierbij tevens aan de bijzondere positie van de grens
gebieden. Hier ondervindt men wat de werkgelegenheid betreft concur
rentie vanuit regio's met andere, vaak gunstiger vestigingscondities, 
terwijl ook relaties bestaan of zouden moeten kunnen bestaan op het 
gebied van de regionale voorzieningen. Voor de inrichtingsproblematiek 
van met name Oost-Groningen, Twente, grote delen van de provincie 
Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen speelt deze grenspositie een belang
rijke rol. Noodzakelijk is een intensivering van het grensoverschrijdend 
overleg, alsmede versterkte pogingen om tot onderlinge afstemming 
van ruimtelijke en andere plannen te komen. 

Voorts is het gevaar groot, dat de taakstellingen ten aanzien van het 
noorden en de concentratie hierbij op Centraal Groningen en de Eems
mond geen bijdrage bieden tot - en wellicht zelfs ten koste gaan van 
- de ontwikkelingsmogelijkheid van andere deelgebieden van het 
noorden. De positie van Leeuwarden en Emmen zal veel uitdrukkelijker 
aan de orde moeten komen. Daar komt nog bij dat een ongebreidelde 
industrialisatie van het Eemsmondgebied in strijd zal zijn met het uit
gangspunt van de regering, dat de Waddenzee als eerste bestemming 
"natuurgebied" zal dienen te hebben. 
Minister Lubbers zou binnenkort naar Groningen komen om daar met 
de diverse autoriteiten te praten over de toekomst van het industrie
gebied Eemsmond. Bij het nemen van beslissingen zal hij echter terdege 
rekening moeten houden met de onlangs verschenen studie die is ver
richt door het Milieukundig Studiecentrum van de Rijksuniversiteit 
Groningen, getiteld "Milieuhygiënische consequenties van industriële 
ontwikkeling rond het Eems-Dollard-estuarium". De studie tracht ant
woord te geven op de vraag wat de vestiging van industrie concreet 
oplevert voor Groningen, in het bijzonder voor de werkgelegenheid. 
Omdat een deel van het gebied nog nieuw en onbebouwd is, heeft de 
groep wetenschappers vijf modellen opgesteld, waarmee denkbare toe
komstige ontwikkelingen worden verkend. Het meest gunstig komt 
model 5 er uit. Dit model laat volgens het Milieukundig Studiecentrum 
het meeste evenwicht zien tussen vraag en aanbod van werkgelegen
heid, en dit scenario is ook het minst belastend voor het natuurlijk en 
het woonmilieu. 
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Inrichtingsbeleid 

Voor het slagen van de taakstellingen betreffende het spreidingsbeleid 
is als pendant en tweede hoofddoel tevens een krachtig inrichtings
beleid nodig, vooral in de Randstad maar ook in de overige regio's 
\an ons land. Er blijven echter teveel onzekerheden in de nota voor
handen om tot een optimaal inrichtingsbeleid te kunnen komen. Op de 
eerste plaats geldt dit voor de onderlinge relaties tussen het gehan
teerde cijFermateriaal. De regering verwacht in deze nota in het jaar 
2000 15.400.000 inwoners; het CBS gaat echter uit van 14.800.000 inwo
ners. Een verschil van 600.000 inwoners - geen kleinigheid! 
Een tweede punt van onzekerheid is, in hoeverre de gezinsverdunning 
zich zal voortzetten. In de nota houdt men rekening met een gezins
verdunning tot 2,7 inwoner per woning. Een verschil van bijv. 0,15 
inwoner per woning betekent echter, dat in de toekomst 300.000 
woningen meer of minder gebouwd moeten worden ... 
Ten derde: Nederland mag geen immigratieland worden; toch houdt 
de Verstedelijkingsnota rekening met tenminste 200.000 immigranten. 
Een vierde punt van onzekel'heid voor het inrichtings- en spreidings
beleid, met name voor de noordelijke Randstadvleugel, is dat in de 
nota met geen woord wordt gerept over het al dan niet inpolderen 
van de Markerwaard, de toekomst van Schiphol, een eventuele tweede 
nationale luchthaven en het al dan niet aanleggen van een voorhaven 
bij Ijmuiden. Dit maakt een juiste berekening voor verstedelijking aldaar 
bijna onmogelijk en moet derhalve als een belangrijke tekortkoming 
van de nota worden beschouwd. 

Voorts zou onderzocht moeten worden of het nog wel juist is uitsluitend 
rekening te houden met het aantal woningen per hectare; als eenheid 
van dichtheid voor woongebieden zou men ook het aantal bewoners 
per hectare als grondslag kunnen nemen. Een consequentie hiervan 
zou bijvoorbeeld zijn dat, als gevolg van de gezinsverdunning, om een 
gelijk aantal inwoners per hectare te bereiken als in gerealiseerde 
woonwijken uit 1960 met een dichtheid van 40 woningen per hectare, 
in 1975 de dichtheid 50 woningen per hectare zou zijn geweest en dat 
ze in 199056 woningen per hectare zou worden. Dit zou een aanzienlijke 
besparing hectaren voor woningbouw opleveren en ook voor het open
baar vervoer gunstig zijn. Studie hierover lijkt zeker gewenst. 

Over de noodzaak van stadsvernieuwing is iedereen het wel eens. 
Daarbij dient gestreefd te worden naar een gedifferentieerd woning
aanbod en naar een doorbreking van de huidige eenzijdigheid in de 
bevolkingssamenstelling. Voor de binnensteden is een goede bereik
baarheid van belang, alsmede de ruimtelijke mogelijkheden om de auto 
op te vangen en de voorzieningen in het stadscentrum uit te breiden. 
\\lij onderschrijven de stelling dat de bevolkingsoverloop uit de grote 
steden onvermijdelijk is en dat deze in groeikernen dient te worden 
opgevangen. Gezien de omvangrijke taakstellingen voor de regio Amers-
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foort zou men moeten overwegen ook deze stad nog als groeistad aan 
te wijzen, met alle faciliteiten van dien. 

Het lijkt mij onjuist om, wanneer zou blijken dat er minder woningen 
tot 1990 gebouwd zouden moeten worden dan momenteel berekend is, 
dan ruimtelijk minder stringent te opereren, zoals sommigen menen. 
Het is mijn vaste overtuiging dat men juist in dat geval strenger kan 
vasthouden aan de richtlijnen van een nationaal ruimtelijk beleid dan 
mogelijk zou zijn bij de noodzaak nog meer woningen te bouwen dan 
was voorzien. 

DE MOBILITEIT - VERKEER EN VERVOER 

Het derde hoofddoel van de Verstedelijkingsnota is de beheersing van 
de mobiliteit. Hoewel in de inleiding van de nota de mobiliteit als uit te 
werken beleidsterrein wordt gepresenteerd, hebben wij een werkelijk 
grondige analyse van het mobiliteitsvraagstuk en de wijze waarop dit 
samenhangt met de ontwikkelingen van de stedelijke samenleving, toch 
gemist. Omdat het Structuurschema Verkeer en Vervoer nog niet is 
uitgebracht, wordt een evenwichtige beoordeling van het verstedelij
kingsbeleid ernstig belemmerd. Het staat immers vast dat het verkeer 
en vervoer een duidelijke relatie heeft met het ruimtegebruik en met het 
woon- en leefmilieu; integratie van het verkeers- en vervoerbeleid in het 
ruimtelijke-ordeningsbeleid is derhalve noodzakelijk. 
De hoofddoelstelling bij verkeer en vervoer is momenteel het bevor
deren van het openbaar vervoer en het terugdringen van de auto. We 
zitten immers met een overrompelend snelle motorisering en verplaat
singsdrang van de burgers en met het feit dat het wegverkeer niet 
meer uit het samenlevingspatroon weg te denken is. Bovendien zitten 
we met een openbaar vervoer dat nog lang niet op deze nieuwe situatie 
is afgestemd, of daaraan aangepast, en dat steeds meer achteruit zal 
gaan als we niet tijdig zowel voor het openbaar als voor het particulier 
vervoer passende maatregelen weten te nemen. Het welzijn van de 
mens is hierbij in het geding; verontreiniging van de lucht, geluids
hinder, verstopte woonstraten, verstikte steden, verkeersslachtoffers en 
het gebruik van heel veel 8nergie tasten het welzijn van de mensen aan. 

Dan zijn er dus twee vragen te stellen: 

a. hoe voorkomen we dat het openbaar vervoer steeds meer zal ver
kommeren, en hoe bevorderen we het gebruik van het openbaar 
vervoer? 

b. hoe brengen we het particulier autovervoer op een maatschappe-
lijk verantwoord niveau? 

Wij menen dat het particulier en het openbaar vervoer samen de 
mobiliteit van vandaag moeten opvangen, met name via planologische 
maatregelen, d.w.Z. maatregelen om een selectief autogebruik te be
vorderen én om het openbaar vervoer betere kansen te geven. Voor 
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het bevorderen van een selectief autogebruik moet men in de steden 
maatregelen nemen om de auto op te vangen, zoals ruime parkeer
gelegenheid bij de stations, parkeergarages op loopafstand van de 
binnensteden, enz. Voor het openbaar vervoer zijn van belang: vrije 
banen, het op elkaar afstemmen van vertrektijden van trein en bus, veel 
service, aanvaardbare tarieven en weinig wachttijden. Het is een mis
verstand te menen, dat het openbaar vervoer bevorderd wordt door in 
een stad een willekeurige opeenstapeling van auto-bestrijdende maat
regelen te nemen. Dáár lost men de problemen rond het openbaar 
vervoer niet mee op. 
Over de geheel eigen problematiek van het streekvervoer hebben wij 
in dit artikeltje al eerder gesproken. Vast staat in ieder geval dat de 
sociale functie van het streekvervoer niet onderschat mag worden. 

INSTRUMENTARIUM 

Welke instrumenten zijn in ieder geval nodig om uitvoering van de 
hoofddoel einden van de Verstedelijkingsnota te bevorderen? 
Op landelijk niveau in de eerste plaats de horizontale coördinatie: geen 
machtsstrijd, maar een goed samenspel tussen de acht ministeries die 
met ruimtelijke ordening te maken hebben. Er zullen prioriteiten gesteld 
moeten worden en zulke plannen moeten dan tevens geprogrammeerd 
en gebudgetteerd worden in een meerjarenplan. Nieuw voor zo'n plan 
zou dan zijn, dat het, uitgewerkt qua tijd en geld in een verschuivend 
meerjarenplan, niet alleen een zaak is van de minister van Ruimtelijke 
Ordening, maar een zaak voor het hele kabinet, waarbij iedere minister 
die een deeltaak bij de uitvoering van zo'n plan heeft, zich ook voor 
meerdere jaren garant stelt dit plan te helpen uitvoeren. Dat is tot nu 
toe nooit gebeurd, maar het resultaat is er dan ook naar: we zitten met 
de brokken! 
Een tweede instrument is de verticale coördinatie, d.w.Z. de coördinatie 
van het ruimtelijk beleid tussen de drie bestuurslagen onderling. Wat 
zijn hierbij de mogelijkheden voor complementair bestuur? 
Een derde instrument is de procedure van de planologische kernbe
slissing; "een voorbeeld van een geleid besluitvormingsproces, waarin 
het streven naar optimale beslissingen tot zijn recht kan komen", zo 
zegt de memorie van toelichting op de begroting 1977 van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening. 

Zijn de drie genoemde instrumenten stimulansen om de Verstedelij
kingsnota te kunnen uitvoeren, ook remmende instrumenten zullen nodig 
zijn om het instrumentarium te versterken en om verkeerde ontwik
kelingen, zoals de suburbanisatie, tegen te kunnen gaan. Een van de 
oorzaken waarom de suburbanisatie te ver is voortgeschreden, is de 
bouw op grond van reeds goedgekeurde plannen, met name in kleine 
kernen. Om de verwezenlijking van dit bouwsurplus alsnog tegen te 
kunnen gaan zou er meer controle van Gedeputeerde Staten moeten 
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zijn op de ver·plichting van de gemeenten tenminste eenmaal in de tien 
jaar een bestemmingsplan te herzien (art. 33 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening). Voorts zouden vigerende oude bestemmingsplannen inge
trokken moeten kunnen worden - uiteraard met een redelijke financiële 
tegemoetkoming voor de gemeenten - indien het nationaal ruimtelijke
ordeningsbeleid dit vereist. De regering zou hiertoe een "pot voor 
financiële stroppen" in het leven kunnen roepen, analoog aan het fonds 
luchtverontreiniging, waaruit de minister betalingen zou kunnen laten 
verrichten als hij bepaalde ruimtelijke beslissingen wil herzien. 

Nu wij zowel stimulerende als remmende instrumenten de revue hebben 
laten passeren, stuiten we tenslotte nog op het ontbrekend instrumen
tarium. Nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke 
ordening vragen om verbetering van het juridisch-planologisch instru
mentarium en dus óók om een herziening van de Wet op de Ruimtelüke 
Ordening. Hoewel een fundamentele herziening van de Wet RO nood
zakelijk is, werd de minister door de ingewikkeldheid van de materie 
helaas gedwongen de herziening van de wet voorshands te beperken 
tot vier onderdelen: de rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid van de 
minister met betrekking tot bestemmingsplannen; de wettelijke regeling 
van de planologische kernbeslissing; de bekorting van de bestemmings
planprocedure - dit onderdeel is wellicht het meest omstreden! - en 
de herziening van de artikelen 11 en 19 van de Wet RO. Het zou inte
ressant zijn om over deze vier onderdelen nadere beschouwingen te 
houden, maar de omvang van dit artikel laat dit helaas niet toe. Wij 
zullen het wetsontwerp daarom maar eerst afwachten. 

CONCLUSIE 

Rest ons tenslotte nog het maken van enkele slotopmerkingen. Ondanks 
de hierboven geplaatste kritische kanttekeningen op punten waarvoor 
oplossingen gevonden moeten worden, hebben wij waardering voor de 
uitgebrachte beleidsvisies. Wij achten de door de regering geschetste 
visie inzake de uiteindelijk gewenste structuur van de stedelijke samen
leving op zichzelf in grot6 lijnen juist. De mate van uitvoering van de 
nota zal afhankelijk zijn van de kracht van het instrumentarium en de 
mate waarin het door de diverse overheidsniveaus wordt ingezet. Voorts 
menen wij, dat de beleidsuitspraken wat betreft de opvang van de 
woningbehoeften in de grote open ruimten en het overig landelijk ge
bied, in het kader van de Nota landelijke gebieden opnieuw moeten 
worden bezien; de betekenis van bijv. grotere industrieterreinen zal in 
de nota moeten worden verwerkt. Pijnlijk hebben wij bij de beoordeling 
van de Verstedelijkingsnota de Structuurschema's Verkeer en Vervoer 
en Volkshuisvesting gemist. De uitwerking van het stedelijk inrichtings
beleid dient een zaak van complementair bestuur te zijn, waarbij de 
provincies via streekplannen die de gemeenten binden, een belangrijke 
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rol moeten spelen. En tenslotte: bevordering van het openbaar vervoer 
dient niet uitsluitend in het teken te staan van beperking van de mobili
teit binnen stadsgewesten. Integendeel, vooral in de grote agglomeraties 
is eerder sprake van een mobiliteitstekort, dat door een beter openbaar 
net moet worden opgeheven. Een verdere differentiatie van het beleid 
hieromtrent is nodig. 

Benutte literatuur: 

- de bÜ de Verstedelükingsnota gevoegde bezwaarschriften, 

- het advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelüke Ordening, 

- artikelen over de VerstedelÜkingsnota. 
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Het wetsontwerp Stadsvernieuwing 
en het CDA-program 

A. A. M. Jacobs'" 

Dat de stadsvernieuwing ook buiten socialistische kringen leeft, blijkt 
niet alleen uit de aandacht die dit onderwerp de laatste tijd in diverse 
christen-democratische publikaties heeft gekregen, maar ook uit het feit 
dat hieraan een speciale paragraaf is gewijd in het verkiezingsprogram 
1977 van het CDA. Zowel in het maandblad Gemeente & Gewest (1976, 
nL!mrnerS 2, 4, 6 en 9) alsook in het Christelük-Historisch Tüdschrift 
(1976, nummer 2) en in Politiek perspectief (1976, nummer 4) zijn enkele 
problemen met betrekking tot de stadsvernieuwing belicht. Tijdens het 
congres van het CDA op 10 en 11 december 1976 is het program vast
gesteld, waarin (in de punten 133 en 134) de CDA-opvattingen 'over 
stadsvernieuwing, zij het zeer summier, zijn verwoord. 
In dit artikel zullen we het op 28 mei 1976 aan de Tweede Kamer aan
geboden ontwerp van Wet op de Stadsvernieuwing beschouwen tegen 
de achtergrond van de genoemde punten in het CDA-program. Eerder 
is door mr. S. J. M. Dükman in Gemeente & Gewest' het wetsontwerp 
afgezet tegen twee andere publikaties van CDA-zijde, nl. het PPAC
advies 1975 en het rapport "Grondeigendom en grondbeheer". In Politiek 
perspectief 2 is reeds uitvoerig ingegaan op de vraag wat moet worden 
verstaan onder het begrip stadsvernieuwing, zodat we hieraan in dit 
artikel slechts zijdelings aandacht zullen besteden. 

HET CDA-PROGRAM 

In het hoofdstuk "Een dienstbaar beheer", onder de subtitel "Een 
dienstbare ordening", is in het CDA-program een paragraaf "Stads
vernieuwing" opgenomen. Het is geen puur toeval dat de stadsver
nieuwing hier is geplaatst in het kader van de ruimtelijke ordening. 
Het zal duidelijk zijn, dat in een program waarin de gebundelde decon
centratie behoort tot de uitgangspunten van het te voeren beleid, de 
nadruk dient te vallen op de vorming van kleine, levensvatbare woon-

'Drs Jacabs is secretaris van de Commissie Volkshuisvesting en RuimtelUke Ordening van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming. Hij is als beleidsmedewerker verbonden aan het ministerie 
van Volkshuisvesting en RuimtelUke Ordening. Dit artikel is uiteraard geschreven op persoon
IUke titel. (Red.). 

1 S. J. M. DUkman: "Het wetsontwerp Stadsvernieuwing", in Gemeente & Gewest, september 
1976. 

1 A. A. M. Jacabs: "Stadsvernieuwing prioriteit nummer één", in Politiek perspectief, juli
augustus 1976. 
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kernen. Daarnaast zal echter de aandacht voor de oude wijken in de 
(grote) steden niet mogen verslappen. Het is in Nederland niet alleen 
onmogelijk maar zeker ook ongewenst om, zoals in de Verenigde Staten 
nogal eens gebeurt, de oude steden te laten verkrotten en elders nieuwe 
steden te gaan inrichten. Er is geen Nederlander die het verdient te 
moeten wonen in verkrottende en onleefbare buurten. Het zuinig om
springen met de beschikbare ruimte verplicht de bestuurders evenzeer 
de aandacht te richten op de herleving van de oude stadswijken en 
dorpskernen. 

De CDA-opvattingen met betrekking tot de stadsvernieuwing zijn in het 
program in de volgende punten (140 en 141) uiteengezet: 

1) "Ten bate van de stadsvernieuwing is een doorbraak noodzakelijk 
in bestuurlijk, organisatorisch en financieel opzicht, daaronder be
grepen een aan de stadsvernieuwing aangepast voorkeursrecht. 
Daarbij zal de functie van de stad als regionaal centrum van sociale, 
culturele en economische activiteiten worden hersteld. 
Planmatige aanpak en sterke bestuurlijke coördinatie krijgen behar
tiging in een nieuwe wet op de stadsvernieuwing. Bij de invulling van 
deze aanpak krijgt vooral aandacht: 

a. een doelmati ge verhouding tussen vernieuwbouw en binnen-
stedelijke bouw; 

b. aanpassing van verkeersvoorzieningen; 

c. intensivering van het openbaar vervoer; 

d. de economische situering van verzorgende diensten en sociaal
culturele instellingen; 

e. luchtverontreiniging en geluidshinder." 

2) "Er komt een goede regeling ter opvang van overbruggingsproble
men van bedrijven in gebieden die bij stadsvernieuwing betrokken 
zijn. 

Eén aspect komt hieruit direct naar voren, nl. de duidelijke behoefte 
aan een Wet op de Stadsvernieuwing, een wet die in ieder geval de 
volgende elementen dient te bevatten: 

planmatige aanpak, 

bestuurlijke coördinatie, 

organisatorische bepalingen, 

een financieel kader, 

en instrumenten gericht op: 

doelmatige keuze tussen nieuwbouw en vernieuwbouw, 

verwerving van onroerend ge cd door de overheid (voorkeursrecht), 

subsidiemogelijkheden voor voorzieningen met betrekking tot verkeer 
en vervoer, sociale en culturele infrastructuur, en economische be-
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staansmogelijkheden voor het particuliere bedrijfsleven, 

voorschriften inzake luchtverontreiniging en geluidshinder. 

Het zou te ver voeren op al deze aspecten uitvoerig in te gaan. In het 
vervolg van dit artikel zullen we proberen aan te geven hoe, tegen de 
achtergrond van het CDA-program, een dergelijke wet er uit zou kunnen 
zien. 

HET WETSONTWERP 

sj Aanvullend karakter 

Het is duidelijk dat stadsvernieuwing veel meer is dan alleen woning
verbetering, reconstructie of sanering. Het is dan ook niet alleen het 
departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, dat het 
beleid kan bepalen op het gebied van de stadsvernieuwing. De sociaal
culturele aspecten maken bijvoorbeeld deel uit van het CRM-beleid, 
terwijl verkeer en vervoer uiteraard beleidsonderdelen zijn van Verkeer 
en Waterstaat. Met uitzondering van de departementen van Buiten
landse Zaken, Defensie en Justitie zijn alle ministeries bij de stadsver
nieuwing betrokken. Toch is er gekozen voor een wetsontwerp met een 
"aanvullend" karakter, aanvullend op datgene wat er reeds is op het 
gebied van wetten en maatregelen ten aanzien van de diverse beleids
onderdelen. Dit aanvullende karakter van het wetsontwerp dient niet 
te worden bestreden. Wel kan een vraagsteken worden gezet bij het 
opnemen van (aanvullende) bepalingen die bijvoorbeeld betrekking 
hebben op de Onteigeningswet en het wetsontwerp Voorkeursrecht, 
zonder dat verwijzingen plaatsvinden naar andere wetten, zoals de reeds 
ontworpen milieuwetten. Het eigentijdse probleem van de stadsver
nieuwing maakt het noodzakelijk dat in één wet alle instrumenten zijn 
vermeld die oplossingen mogelijk maken. Wellicht zijn de bewindslieden 
er bij de presentatie van het wetsontwerp van uitgegaan dat de Wet op 
de Stadsvernieuwing eerder van kracht zou worden dan bijvoorbeeld 
de diverse milieuwetten. Het is dan echter toch goed te weten hoe de 
regering deze en andere nieuwe wettelijke maatregelen denkt in te 
passen in de Wet op de Stadsvernieuwing. 

Ook dient reeds nu duidelijkheid te bestaan over de interpretatie van 
artikel 67 e.v., nl. de financiële bepalingen. Hoewel hiermee vooruit
lopend op datgene wat in het vervolg van dit artikel onder het kopje 
"Financieel kader" wordt vermeld, past het toch nu al te stellen dat 
het aanvullende karakter van de wet zeker niet betekent: aanvullend 
voor zover andere regelingen niet worden toegepast. Uiteraard mag de 
eigen verantwoordelijkheid van de diverse departementen niet worden 
aangetast, maar niettemin dient voorop te staan dat een eventuele 
"saldoregeling" - vvil de definitie van stadsvernieuwing zoals die in 
het wetsontwerp wordt gebruikt, betekenis hebben - zich zal moeten 
uitstrekken tot alle maatregelen die moeten worden getroffen binnen 
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vernieuwingsgebieden. Dit geldt met name voor kostbare voorzieningen 
op het terrein van de verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en de 
sociaa I-cu Itu rele infrastructuu r. 

IJ) Planmatige aanpak 

In het ontwerp van wet is getracht ruime aandacht te schenken aan een 
planm3tige aanpak. Zeker van deze socialistische bewindslieden zou je 
kunnen verwachten dat de beschrijving van het proces vanuit de basis 
plaatsvindt. Hoewel deze indruk vaak gewekt wordt, is het resultaat 
toch het tegenovGrgeste!de, nl. een centralistische, van bovenaf be
paalde structuur. De momorie van toelichting beschrijft in het hoofdstuk 
"Beleidskader" achtereenvolgens de stadsvernieuwing in het nationale 
resp. provinciale kader, waarna de betekenis van het structuurplan 
wordt uitgelegd: "Het derde kader waarbinnen de stadsvernieuwings
plannen zullen moeten passen, is natuurlijk het lokale. Ook daar zal 
er op moeten worden toegezien, dat de afzonderlijke plannen en maat
regelen passen in een groter ruimtelijk verband" 3. Op zich kan men 
natuurlijk slechts weinig bezwaren aanvoeren tegen een dergelijke 
formulering. tJ1en dient echter steeds weer de financiële verantwoor
delijkheid van het rijk ten aanzien van de door de wetgever beschikbaar 
gestelde middelen voor de stadsvernieuwing, in de gaten te houden. 
Uit de volgende citaten zal blijken welke waarde moet worden toege
kend aan de veel geroemde gedachte van decentralisatie: 
"Niet in de laatste plaats zijn de financiële middelen van belang die 
de uitvoering vel·eist. Ook hier zal van een planmatige opzet sprake 
moeten zijn, in die zin dat rijk en gemeenten in een voortdurend samen
speie!) zullen moeten komen tot een financiële meerjarenplanning, die 
in eerste instantie zou kunnen leiden tot beginsel-toezeggingen van 
het rijk en - naarmate de uitvoering van de plannen aan de orde is -
tot concrete uitkeringen van het rijk aan de gemeenten" 4 

"De goedkeuring van het verbeteringsplan is gelegd in handen van 
Gedeputeerde Staten. Wegens de zwaarwichtige financiële gevolgen 
die het plan voor de gemeenten kan meebrengen - en die het rijk 
derhalve in beginsel zal dragen - zullen Gedeputeerde Staten zelf 
nochtans niet geheel het laatste woord kunnen hebben. Zij zullen zich 
moeten vergewissen van de instemming van de betrokken ministers" 5. 

Die "instemming" nu is gezocht in een bekrachtiging van het besluit 
van Gedeputeerde Staten. Het behoeft geen betoog dat deze bekrach
tiging op rijksniveau dient plaats te vinden. Ook hier schijnt dus de 
Illan met de centen de baas te zijn. Men kan ~jch dan ook niet aan de 
indruk onttrekken dat de hele wettelijke procedure is gebaseerd op de 
financiële verantwoordelijkheid van het rijk. 

J Ontwerp van Wet op de Stadsvernieuwing. Kamerstuk 13924. zitting 1975-1976. pag. 63. 
• Ibidem: 
5 lb .. pag. 78. 
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c) Procedures 

Achtereenvolgens zullen door een gemeente de volgende stappen 
moeten worden gezet om te komen tot de uitvoering van stadsver
nieuwende maatregelen in het kader van het onderhavige wetsontwerp 
(tussen haakjes staan de gemiddelde - wettelijke - termijnen voor 
de verschillende planfases): 

structuursplan voor de bebouwde kom met een doelstellingennota 
(36 maanden); 

aanwijzing tot vernieuwingsgebied (22 à 31 maanden); 

opstellen van uitvoeringsplannen, t.w. herindelings- of verbeterings
plannen (18 à 24 maanden). 

Gemiddeld zal het dus ongeveer zeven jaar duren voordat met de uit
voering van stadsvernieuwende maatregelen kan worden begonnen. 
Men hoeft geen sterk vooruitziende blik te hebben om in te zien dat 
de opvattingen die worden neergelegd in een doelstellingennota, na 
zeven jaar door maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen totaal 
zijn verouderd. Het is tenminste moeilijk denkbaar dat staatssecretaris 
Schaefer bereid is nu de uitvoering te subsidiëren van plannen die 
op basis van de opvattingen van 1969 zijn voorbereid. 

Behalve deze kritische kanttekening ten aanzien van de lengte van 
de planfases dient nog een opmerking te worden gemaakt over de 
ingewikkeldheid van de procedures. Dat de inspraak een belangrijke 
plaats dient in te nemen, zal door niemand worden ontkend. Maar een 
situatie waarin door invoering van inspraak de procedure ingewikkeld 
wordt en tengevolge daarvan de inspraak tot een farce wordt gemaakt, 
is onaanvaardbaar. 
In het wetsontwerp is de volgende procedure voorgeschreven bij de 
aanwijzing tot vernieuwingsgebied: 

20 

burgemeester en wethouders maken het voornemen tot aanwijzing 
van een vernieuwingsgebied bekend; 

B & W verschaffen de bevolking gedurende ten minste drie maanden 
nadien de gelegenheid haar zienswijze en denkbeelden kenbaar te 
maken; van het daaruit voortvloeiende overleg wordt een rapport 
opgemaakt; 

dit rapport wordt uiterlijk zes maanden na de bekendmaking afge
sloten; 

een ontwerp-raadsbesluit en het bedoelde rapport liggen gedurende 
één maand ter gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage; tegen 
het ontwerp-besluit kunnen bezwaren worden ingediend; 

de gemeenteraad beslist binnen zes maanden; 

het raadsbesluit wordt met de bijbehorende stukken aan Gedeputeer
de Staten gezonden; zij doen binnen drie à zes maanden aan de 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verslag om-
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trent hun standpunt; de minister beslist tenslotte over de goedkeu
ring van het raadsbesluit, en wel binnen 'zes à twaalf maanden. 

Een gemeente met een heel lange adem, die niet verstrikt is geraakt 
in de procedures, kan vervolgens starten met een soortgelijke lange 
procedure voor de opstelling van een herindelings- of verbeteringsplan, 
waarbij overigens de procedures om schier onbegrijpelijke redenen 
verschillend zijn. Staatssecretaris Schaefer heeft er een marathonloop 
van gemaakt. We kunnen slechts hopen dat er op de eindstreep nog 
prijzen (subsidies) kunnen worden uitgereikt. 

Nee, dat is niet wat het CDA verstaat onder een planmatige aanpak. 
Het CDA stond veeleer een integrale aanpak van de stadsvernieuwing 
voor ogen; een gelijkmatige aanpak van de verbetering of herleving 
is voor een stad immers van belang, met name voor het winkelbedrijf, 
de ambachten, industrie, kantoren, huurders, verhuurders, de culturele 
sector, de wetenschap, enz.; dus geen eenzijdige aanpak vanuit bijvoor
beeld de woonfunctie. De Permanente Programadviescommissie van het 
CDA heeft dit in 1975 als volgt verwoord: "Om de wagen van de stads
vernieuwing in het spoor te krijgen is greep nodig op de toekomstige 
ontwikkeling van de stad. Dat kan ook zonder een 'eindoplossing', 
waarin met alle elementen optimaal rekening zou zijn gehouden". En 
verder: "Beperkte ruimte in het stadscentrum betekent het gevaar van 
de verdringing van economisch zwakke door economisch sterkere 
functies. Het in stand houden van de broedplaats die de stad is voor 
geestelijke, culturele, sociale, politieke, economische en andere initia
tieven stelt onder omstandigheden van ruimtenood de noodzaak van 
een selectief beleid" 6. 

In hetzelfde advies is gesteld, dat de beslissingslijnen tussen het rijk 
en de gemeenten zo kort mogelijk dienen te zijn en dat er een vereen
voudiging van de procedures dient plaats te vinden. In ieder geval 
moet worden voorkomen dat de, wellicht ook door de regering voorge
stane integrale aanpak zal leiden tot ingewikkelde en lange procedures. 

d) Bestuurlijke coördinatie 

De opstellers van het CDA-programma zullen bij de gedachtenvorming 
omtrent de bestuurlijke coördinatie geen moment voor ogen hebben 
gehad te willen tornen aan de gemeentelijke autonomie. Wellicht heeft 
de ongecoördineerde stroom van beleidsvoornemens op rijksniveau, 
van de diverse bij de stadsvernieuwing betrokken departementen, de 
noodzaak van coördinatie ingegeven. Wellicht ook hebben de veelheid 
en diversiteit van de rijkssubsidiemogelijkheden deze noodzaak bepaald. 
Het is ook mogelijk dat de bemoeienis van een leger van rijksambte
naren bij het opstellen van de plannen de wenselijkheid van coördinatie 
op rijksniveau heeft beïnvloed. Zeker is, dat de beslissingen door de 

6 Eerste PPAe-advies; Den Haag, 1975; pag. 57. 
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gemeenten zeif moeten kunnen worden genomen, want zij staan het 
dichtst bij het dagelijkse leven van elke burger. 

Het moet dan ook ronduit teleurstellend worden genoemd dat in de 
toelichting bij het wetsontwerp staat vermeld 7: "Het feit dat bij de 
bemoeienis van het rijk met de stadsvernieuwing verschillende departe
r:lenten zijn betrokken, brengt de noodzaak mee dat allereerst op het 
rijksniveau een goede coördinatie tot stand komt. Dit is alleen al nodig 
uit een oogpunt van doelmatige besteding van de rijksmiddelen". De 
schijn bedriegt hier de werkelijkheid. Het is positief te noemen dat 
"gecoördineerd" kan betekenen: een gecoördineerde stroom subsidies 
in de richting van de gemeenten (één loket, één beschikking), maar de 
minister en vertegenwoordigers van de afzonderlijke departementen 
zullen vooral ook inhoudelük met de plannen bezig willen zijn. Nadat 
de burger zijn of haar mening kenbaar heeft gemaakt, zal een leger 
ar.lbtenaren nog eens bezien of deze wel juist is. Wellicht is er ergens 
nog een stukje rijksbeleid te vinden waartegen gezondigd zou kunnen 
zijn. En rijksambtenaren kunnen op dit punt zeer inventief zijn. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat in de procedures de minister zes à 
twaalf maanden krijgt voor zijn beslissing en de burger slechts één 
maand. 
Coördinatie dient in het belang van de gemeenten en de burgers te 
werken. De coördinatie moet dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium 
tot stand komen, en zo dicht mogelijk bij de burger. Een suggestie zou 
kunnen zijn, op dit punt de coördinerende rol op provinciaal niveau, 
ook wat betreft de verdeling van de beschikbare rijkssteun voor de 
stadsvernieuwing, te versterken. Wellicht kan de rol van het structuur
plan groter worden, in die zin dat goedkeuring van het structuurplan 
tevens kan inhouden de aanwijzing van stadsvernieuwingsgebieden. De 
prioriteitstelling op gemeentelijk niveau kan dan voor een reeks van 
jaren worden geformuleerd. De hele aanwijzingsprocedure kan in dit 
geval achterwege blijven. Ook op basis van een structuurplan kunnen 
aan de gemeenten financiële zekerheden worden geboden, mits de 
rijksoverheid daaraan wil meewerken. Over decentralisatie gesproken ... 

e) Organisatorische bepalingen 

Onder dit kopje is in het wetsontwerp een hoofdstuk opgenomen 8 op 
basis waarvan het mogelijk wordt stadsvernieuwingscorporaties op te 
richten: "Rechthebbenden op en gebruikers van onroerend goed, dat 
gelegen is in een gebied, waarbinnen zich dit verschijnsel van verval 
voordoet, kunnen al dan niet tezamen met derden stadsvernieuwings
corporaties oprichten, waarvan het doel uitsluitend betreft de voorbe
reiding en uitvoering van maatregelen in het belang van de stadsver
nieuwing". 

J Memorie van toelichting, pag. 52. 
'Hoofdstuk VII I, art. 61 tfm 66. 
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Ondanks het feit dat onder de organisatarische doorbraak als bedoeld 
in het CDA-programma veel meer moet worden verstaan dan wordt 
weerspiegeld in hoofdstuk 8 van het wetsontwerp, lijkt het toch goed 
in dit kader stil te staan bij de mogelijkheid te komen tot de oprichting 
van stadsvernieuwingscorporaties. De wetstekst laat nog heel wat 
vragen open. Het is een van de vijftien onderdelen in het wetsontwerp 
waarvan uiteindelijk bij algemene maatregelen van bestuur de mogelijk
heden zullen worden bepaald. 
Een van de punten waarover in ieder geval bij de behandeling van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer duidelijkheid moet komen, is de vraag 
of alleen dán erkenning door de minister van Volkshuisvesting plaats
vindt indien alle rechthebbenden op of gebruikers van onroerend goed, 
gelegen in het desbetreffende gebied, zijn vertegenwoordigd. Tevens 
zal bepaald moeten worden dat het niet mogelijk is dat meer dan één 
corporatie in hetzelfde gebied werkzaam is. 

Vervolgens zullen beheer en exploitatie van onroerend goed door een 
corporatie, nadat de verbetering is voltooid, binnen het wetsontwerp 
mogelijk moeten worden gemaakt. In de toelichting wordt echter ge
suggereerd dat een dergelijke mogelijkheid organisaties met commer
ciële belangen ten dienste zou kunnen zijn 9. Niet dUidelijk is, hoe dit 
standpunt wordt gemotiveerd. Op de eerste plaats kunnen niet-gewenste 
ontwikkelingen door een selectieve erkenning van stadsvernieuwings
corporaties worden voorkomen. Op de tweede plaats kan o.a. de 
organisatievorm bepalen in hoeverre commerciële belangen binnen een 
corporatie de doorslag zullen geven. Een werkgroep onder voorzitter
schap van prof. Polak heeft inmiddels omtrent de gewenste organisatie
vorm en werkwijze advies uitgebracht aan staatssecretaris Schaefer. 
Het is goed om bij de beschouwingen in de Tweede Kamer over het 
wetsontwerp Stadsvernieuwing de opvattingen van deze werkgroep te 
betrekken. Uit de opstelling van de regering kan dan worden afgeleid 
in hoeverre het menens is met de gedachte het bestuur zo dicht moge
lijk bij de burgers te brengen. 
Eén kanttekening kan hierbij in ieder geval worden geplaatst. Overeen
komstig hetgeen reeds eerder is opgemerkt, moeten we stellen dat het 
vooral ten aanzien van het inhoudelijke aspect onbegrijpelijk is, dat 
zelfs een met behulp van een corporatie opgesteld plan de zeer lange 
procedurele weg moet bewandelen, via gemeenteraad en Gedeputeerde 
Staten (provinciale stadsvernieuwingscommissie) naar het rijk (Coördi
natiecommissie Stadsvernieuwing), alvorens men kan beginnen aa .... de 
uitvoering van een wellicht totaal "verminkt" plan. De gemeente kan 
een dergelijke corporatie slechts taken opdragen die haar toebehoren. 
Misschien zou binnen de wet aan de minister ruimte kunnen worden 
gegeven om verdergaande taken aan gemeenten op te dragen indien 
stadsvernieuwingscorporaties bij voorbereiding en uitvoering van stads-

9 lb., pag. 67 en 68. 
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vGrnieuwende maatregelen worden ingeschakeld. Dit zou zeker een 
stimulans inhouden om tot de opriichting van deze corporaties over te 
gaan. 

f) Financieel kader 

In artikel 68 van het wetsontwerp Stadsvernieuwing is het mogelijk 
gemaakt aan de gemeenten geldelijke steun te verstrekken ter over
brugging van het gehele verschil tussen de kosten en de opbrengsten 
die voortvloeien uit de voorbereiding en uitvoering van herindelings- of 
verbeteringsplannen. Gelukkig wordt ten aanzien van de geldelijke 
steunverlening geen onderscheid gemaakt tussen herindelings- of ver
beteringsplannen. Gelukkig, omdat het waarschijnlijk slechts voor de 
"deskundigen" duidelijk zal zijn, waarom dit onderscheid gemaakt zou 
moeten worden. 

Het hoofdstuk "Financiële bepalingen" 10 van het ontwerp van Wet op 
de Stadsvernieuwing verwijst op maar liefst vijf plaatsen naar een 
nadere uitwerking in algemene maatregelen van bestuur. Het zou dan 
ook vrijwel onmogelijk zijn hierover opmerkingen te maken wanneer niet 
eerder een rapport was verschenen van de commissie-Floor. Deze 
commissie, onder voorzitterschap van de toenmalige directeur-generaal 
van de Volkshuisvesting, dr. 1. W. G. Floar, heeft een rapport uitge
bracht 11 waarin, aldus de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, 
de basis is gelegd voor de zogenaamde saldoregeling. Uit dit rapport 
kan worden afgeleid dat het wenselijk is bij de berekening van de 
rijksbijdrage zoveel mogelijk kostencategorieën in aanmerking te nemen. 
Er zal tevens rekening moeten worden gehouden met de baten die 
zullen voortvloeien uit de uitvoering van stadsvernieuwende maatregelen 
in het betrokken gebied. Het verschil tussen deze kosten en baten zal 
door het rijk worden gesubsidieerd. 
Dit laatste zet de deur open voor verregaande rijksbemoeienis. 
I n het voorgaande is er reeds op gewezen wat voor consequnenties dit 
kan hebben, nl. zeer ingewikkelde en soms gekunstelde procedures 
(bekrachtiging van het door Gedeputeerde StElten goedgekeurde ver
beteringsplan door de minister van Volkshuisvesting). Bovengenoemde 
commissie heeft dit onderkend, wat o.a. blijkt uit de volgende passage 
in haar rapport: "De gemeenten dienen zich te realiseren dat naarmate 
zij in een vroeger stadium zekerheid verlangen omtrent de rijkssteun 
voor de stadsvernieuwing, de rijksinvloed op de totstandkoming nood
zakelijk toeneemt. Hieruit volgt, dat de gemeenten bij het vragen om 
zekerheid omtrent de rijkssteun en het Rijk bij het doen van vroegtijdige 
toezeggingen met redelijke terughoudendheid zullen moeten opereren."12 

la Hoofdstuk IV, art. 67 tfm 72. 
11 Commissie ter bestudering van de financiële consequenties van stadsreconstructie en sane
ring: "Stadsvernieuwing 11"; Staatsuitgeverij, Den Haag; 1974. 

12 "Stadsvernieuwing 11", pag. 32. 
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Op een andere plaats in het rapport is er op gewezen dat een 100 %
bijdrage in het nadelige saldo van kosten en opbrengsten onvoldoende 
waarborgen biedt voor efficiënt en economisch handelen van de ge
meenten en voor verantwoorde besteding van rijksmiddelen 13 Hoewel 
deze mening een minderheidsstandpunt binnen de commissie vertegen
woordigde, heeft deze opmerking de regering er toe gebracht voldoende 
waarborgen te scheppen, dat men bij een 100 %-subsidiëring van het 
rijk toch tot een "verantwoorde" besteding van rijksmiddelen komt. 
Het is echter zeer de vraag of verregaande rijksbemoeienis leidt tot een 
verantwoorde besteding van middelen. Het is moeilijk denkbaar dat 
op een zo grote afstand van de direct betrokkenen (de burgers) kan 
worden bepaald wat "verantwoord" is. Zolang het departement van 
Volkshuisvesting met onduidelijke criteria als "sober en doelmatig" 
blijft werken, zal er niet aan te ontkomen zijn dat gemeenten vaak de 
inspraak van het rijk zullen moeten blijven dulden. Hoewel men van de 
coördinerend bewindsman voor de stadsvernieuwing niet mag verwach
ten dat hij slechts optreedt als "kassier", moet toch worden voorkomen 
dat er omwille van de besteding van financiële middelen sprake zal zijn 
van sterke rijksbemoeienis. 

Het is dan ook om die reden, dat een 100 %-rijksbijdrage moet worden 
afgewezen. Hoewel het politiek natuurlijk veel aantrekkelijker is zo'n 
bijdrage te verdedigen, is de prijs die daarvoor betaald moet worden 
(ingewikkelde en lange procedures, sterke rijksbemoeienis), te hoog. 
Een 80 %-bijdrage lijkt in de meeste gevallen voldoende om de stads
vernieuwing in de steden mogelijk te maken, terwijl de eigen verant
woordelijkheid van de gemeente via een aandeel van 20 % voldoende 
tot uitdrukking komt. Maar dan wel 20 % van het verschil tussen alle 
kosten en baten waarvan bij de uitvoering van de plannen sprake is. 
Dit geldt niet alleen voor de maatregelen op het terrein van de volks
huisvesting, maar vooral ook op het gebied van verkeer en vervoer, 
sociaal-curturele infrastructuur, enz. Regelingen van het ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening alsmede van de overige bij 
de stadsvernieuwing betrokken departementen die niet voor 80 % bijdra
gen in het saldo van kosten en opbrengsten, dienen door middel van de 
voorgestelde "saldoregeling" te worden aangevuld. Artikel 67 van het 
wetsontwerp kan en mag niet tot andere conclusies leiden 14 Is dit alles 
echter niet haalbaar, dan mag niet worden vergeten dat ook het ver
hogen van het thans bestaande subsidiepercentage in de verwervings
kosten van 80 % tot 100 % een sterke stimulans voor de stadsver
nieuwing betekent. 

13 lb., pag 26. 

,. In artikel 67, lid 1, is het volgende opgenomen: "Uit 's Rijks kas kan - onverminderd de mo
gelijkheden welke andere wettelijke regelingen op het stuk van steunverlening bieden - in het 
belang van de stadsvernieuwing. voor zover deze plaats heeft op grondslag van deze wet, 
geldelijke steun worden verleend. 
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g) Geldelüke steun ten behoeve van bedrüven 

Het is een bekend feit dat vooral "middenstanders" in oude woonwijken 
het bijzonder moeilijk hebben. Het zijn niet de koopkrachtigste groepen 
die deze wijken bevolken, terwijl er daarnaast vaak sprake is van een 
leegloop van deze gebieden. Bewoners trekken weg, dichtgetimmerde 
woningen blijven achter. Vernieuwing van deze gebieden zal deze wijken 
weer aantrekkelijk moeten maken. Het zal echter vaak niet mogelijk zijn 
daar eenzelfde aantal bewoners te huisvesten als voorheen het geval 
vvas. Dit dient onherroepelijk een zekere "herstructurering" van de 
bedrijvigheid in deze gebieden tot gevolg te hebben. De levensvatbare 
bedrijven moeten voldoende steun krijgen om zich binnen het gebied 
te handhaven. De overige bedrijfjes zullen met financiële steun op een 
acceptabele wijze tot sluiting moeten kunnen overgaan. Daarbij mag 
niet vergeten worden dat veel van deze middenstandel·s reeds jaren 
op de rand van de afgrond leven. Sluitingen en ook verplaatsingen ten 
gevolge van het verouderings- en vernieuwingspr-oces mogen geen 
onderwerp van discussie worden wanneer het gaat om verlening van 
financiële steun. Hoewel niemand zal ontkennen dat hier sprake zou 
kunnen zijn van vergoedingen voor een rechtmatige overheidsdaad, 
dient speciaal deze groep niet het slachtoffer van de stadsvernieuwing 
te worden. Het is dan ook toe te juichen dat al-tikel 60 van het wets
ontwerp het mogelijk maakt bij tijdelijke (overbruggings)problemen gel
delijke steun aan bedrijven te verlenen. Ook hier zal de uitwerking bij 
algemene maatregel van bestuur plaatsvinden. De wetstekst met toe
lichting waarborgt dat deze beleidssector, onder verantwoordelijkheid 
van het departement van Economische Zaken, voldoende aandacht krijgt, 
hetgeen tegemoetkomt aan de wens die is neergelegd in artikel 141 
van het CDA-programma. 

CONCLUSIES 

Hoewel in dit artikel slechts aandacht is besteed aan de relaties tussen 
het CDA-programma "Niet bij brood alleen" en het wetsontwerp Stads
vernieuwing, moet op basis van dit programma enig voorbehoud worden 
gemaakt wat betreft de aanneming van dit ontwerp. Te nadrukkelijk 
komt de financiële macht van het rijk om de hoek kijken. Dit gebeurt 
zelfs zó nadrukkelijk dat het juridisch instrumentarium slechts beschik
baar komt voor die gemeenten en gebieden waarvoor een principe
toezegging is gedaan voor financiële steun. Zó nadrukkelijk ook dat 
gemeenten, willen zij meer rijkssteun ontvangen, acrobatische toeren 
moeten uithalen om niet te verstrikken in de procedures. 
Niemand kan ontkennen dat er voor inspraak van de direct betrokkenen 
voldoende ruimte moet worden geschapen. Daarbij is echter vaststelling 
van termijnen noodzakelijk om inspraak tot een uitspraak te doen leiden. 
Het is niet duidelijk waamm na de uitspraak van de burgers nog zovelen 
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na hen moeten beoordelen of de uitspraak (de wil) van de burgers 
wel past binnen allerlei andere opvattingen (stokpaardjes) van bijvoor
beeld de rijksoverheid. Er zijn twee uitersten mogelijk: 

De rijksoverheid verdeelt jaarlijks de beschikbare middelen over d'3 
gemeenten die daarvoor, op basis van objectieve criteria, in aan
merking komen. De gemeenten zelf beslissen hoe zij deze middelen 
besteden. 

De rijksoverheid bepaalt voor welke gebieden binnen gemeenten 
rijkssteun zal worden verleend, en beslist ten behoeve van welke 
gebouwen, maatregelen e.d. de middelen dienen te worden aan
gewend. 

Het komt niet vaak voor dat van twee uitersten één de meest doelmatige 
oplossing is. Het is dan ook te betreuren dat de regering een voorstel 
aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd dat erg veel lijkt op laatst
genoemd uiterste. Het centralistische model biedt geen uitzicht op een 
herstel van de in de laatste jaren op allerlei mimieren aangetaste ge
meentelijke autonomie. Een wet die qua procedures en voorschriften 
geheel is afgestemd op de mogelijkheden van financiële steun en daar
door op de rijksverantwoordelijkheid voor de besteding van middelen, 
is mijns inziens voor het CDA alleen dan aanvaardbaar wanneer daar 
duidelijk aanwijsbare redenen voor zijn (bijvoorbeeld in geval van 
oorlog, natuurrampen, enz.). 

De toelichtingen van staatssecretaris Schaefer hebben vooralsnog niet 
dUidelijk kunnen maken dat de achterstandssituatie in de steden een 
dergelijk centraal ingrijpen rechtvaardigt. Een oplossing zou misschien 
kunnen worden gevonden door de rijksmiddelen via op te stellen 
objectieve criteria te verdelen over de provincies. Binnen de prioriteit
stelling van de provincies kan een verdere toedeling tot stand komen 
ten behoeve van de gemeenten die stadsvernieuwingsmaatregelen 
moeten nemen. 

Ondanks de genoemde bezwaren hoeft het wetsontwerp in zijn geheel 
niet als onaanvaardbaar te worden bestempeld. Zoals reeds eerder is 
opgemerkt, zal veel afhangen van de uitwerkingen in de algemene maat
regelen van bestuur. Met nadruk moet daarom worden gesteld dat de 
regering, alvorens de algemene maatregelen van bestuur van kracht 
worden, het parlement dient te raadplegen. 

Vervolgens zal het ook mogelijk moeten zijn door parallel-schakeling 
van een aantal procedures de termijnen te bekorten. Suggesties daar
voor zouden o.a. kunnen zijn, de aanwijzing tot vernieuwingsgebied te 
laten samenvallen met de goedkeuring van het structuurplan voor de 
bebouwde kom en het laten vervallen van het zinloze onderscheid 
tussen herindelings- en verbeteringsplannen. Voor een individuele 
eigenaar of bewoner maakt het niets uit of zijn woning is gelegen 
binnen een gebied waarvoor een herindelings- dan wel een verbete-
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ringsplan geldt. De rechtszekerheid en ook financiële steunmogelijkhe
den dienen in beide gevallen dan ook gelijk te zijn. 
Zodra waarborgen kunnen worden verkregen omtrent de rijksbemoeie
nis ten aanzien van de inhoud van gemeentelijke plannen, zodat die 
bemoeienis slechts adviserend en dienstverlenend zal zijn en rijkssteun 
min of meer automatisch voortvloeit uit goedkeuring van plannen op 
provinciaal niveau, kan het wetsontwerp nog heel wel tot een accepta
bele wet worden gemaakt. 

Wordt de afstand tussen overheid en burger door middel van deze wet 
vergroot en mocht het wetsontwerp desondanks de meerderheid in de 
beide Kamers halen, dan kan men alleen nog maar blij zijn met het 
opnemen van artikel 6, lid 4, in dit wetsvoorstel. Deze bepaling laat 
ne'melijk de bevoegdheid van de gemeenteraden om op grond van 
andere wettelijke regelingen maatregelen te nemen in het belang van 
de stadsvernieuwing, onverlet. Bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling 
in de Tweede Kamer kan in dit geval worden geprobeerd voldoende 
financiële steun via andere regelingen dan de "saldoregeling" te waar
borgen. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat een "goede wet" vanzelfspre
kend moet kunnen worden toegepast in alle gemeenten waar van ver
nieuwing van de woon- en leefsituatie sprake is. De werkingssfeer van 
een wet mag niet om budgettaire redenen worden beperkt. 

SAMENVATTING 

I n het voorgaande is geprobeerd het ontwerp van Wet op de Stadsver
nieuwing te toetsen aan de opvattingen van de christen-democratische 
partijen ten aanzien van de stadsvernieuwing, zoals die zijn neergelegd 
in het CDA-programma "Niet bij brood alleen". Hoewel men moeilijk kan 
stellen dat alle facetten van de stadsvernieuwing in dit programma zijn 
vermeld, zijn de hoofdlijnen toch duidelijk geschetst. In dit artikel hebben 
wij ons tot die hoofdlijnen beperkt en zijn we achtereenvolgens ingegaan 
op het aanvullende karakter van het wetsontwerp, de planmatige aanpak, 
bestuurlijke coördinatie, organisatorische bepalingen (stadsvernieu
wingscorporaties) en het financiële kader. Tenslotte is, omdat het CDA
programma hierover een apart artikel bevat, aandacht geschonken aan 
de financiële steun ten behoeve van bedrijven. Het wetsontwerp komt 
in dezen geheel tegemoet aan de wens van het CDA, t.w. geldelijke 
steun voor bedrijven die met overbruggingsproblemen te kampen 
hebben tijdens en ook na de uitvo~ring van stadsvernieuwingsmaat
regelen. Een dergelijke positieve formulering moet helaas achterwege 
blijven ten aanzien van de overige genoemde aspecten. Speciaal de 
ingewikkeldheid van de procedures en de door de financiële verant
woordelijkheid ingegeven, verregaande rijksbemoeienis maken het wets
ontwerp tot niet meer dan een goedbedoeld discussiestuk. Hoewel nog 
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veel schuil gaat achter de op te stellen algemene maatregelen van 
bestuur - op niet minder dan vijftien plaatsen wordt daarnaar ver
wezen -, kunnen we toch stellen dat speciaal ten aanzien van het 
vraagstuk van de gemeentelijke autonomie enige wijzigingen in het 
wetsontwerp zullen moeten worden aangebracht. 

Wanneer beslissingen, die op provinciaal niveau zijn genomen, vrijwel 
in alle gevallen door het rijk ook financieel zullen worden gevolgd, 
tenzij budgettaire redenen zich ertegen verzetten, kan reeds een duide
lijke vereenvoudiging in de procedure tot stand komen. Door het laten 
samenvallen van de goedkeuring van een structuurplan voor de be
bouwde kom met de aanwijzing tot vernieuwingsgebied en door ophef
fing van het onderscheid tussen herindelings- en verbeteringsplannen 
kan een belangrijke winst worden geboekt wat betreft de lengte van de 
procedures (en van de wet). Wanneer de gemeentelijke verantwoorde
lijkheid ten aanzien van het proces van stadsvernieuwing in het wets
ontwerp meer wordt benadrukt, waardoor de beslissingen werkelijk zo 
dicht mogelijk bij de burger kunnen worden genomen, kan de regering 
duidelijk maken dat het menens is met het herstel van het vertrouwen 
in het gemeentelijk bestuur en met de decentralisatie van bestuur. In 
dit geval zijn ook de aanzetten in het wetsontwerp wat betreft het 
stichten van stadsvernieuwingscorporaties zeer te waarderen. Daardoor 
zullen de beslissingslijnen tussen de burger en de overheid aanmerkelijk 
kunnen worden verkort. 

Op één punt heeft het ontwerp van Wet op de Stadsvernieuwing zeker 
duidelijkheid gebracht: "De man met de centen is de baas". Men kan 
zich niet aan de indruk onttrekken dat het hele wetsvoorstel is afge
stemd op de financiële verantwoordelijkheid van het rijk. De 100 %
rijksbijdrage in het verschil tussen kosten en baten van de uitvoerif""!g 
van stadsvernieuwingsmaatregelen heeft er toe geleid dat de burgers 
en de gemeentelijke overheid aan de hand van de rijksoverheid moeten 
meewandelen. De prijs die daarvoor moet worden betaald - ingewik
kelde procedures met verregaande rijksinvloed en een verdere aantas
ting van de gemeentelijke autonomie -, dwingt er toe te pleiten voor 
een 80 %-saldoregeling in plaats van het "politiek" veel aantrekkelijker 
percentage van 100. Een andere mogelijkheid is, het percentage uit de 
bijdrageregeling voor reconstructie- en saneringsplannen te verhogen 
van 80 tot 100 % van de totale verwervingskosten. 

Het bovenstaande kan tot geen andere conclusie leiden dan dat het 
wetsontwerp Stadsvernieuwing een geheel ander voorstel is dan in het 
CDA-programma is bedoeld. Met behulp van helaas vele amendementen 
kan wellicht nog de zo noodzakelijke Wet op de Stadsvernieuwing tot 
stand komen - een wet die het mogelijk maakt inderdaad de stad als 
regionaal centrum van sociale, culturele en economische activiteiten te 
herstellen. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat deze kritische beschouwing is 
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geschreven ondanks de waardering die ook in CDA-kring leeft voor het 
vele werk dat staatssecretaris Schaefer in de afgelopen vier jaar voor 
de stadsvernieuwing heeft verzet. 
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Wetsontwerp Vermogensaanwasdeling 
verbeterd, maar nog niet goed 

F. l. G. Slooff'~ 

De Nota van wUZlgmg van 25 januari jl. inzake het ontwerp van Wet 
op de vermogensaanwasdeling zal tot een wat bevattelijker VAD kunnen 
leiden, maar zij is nog niet van voldoende kwaliteit om de regering voor 
het VAD-tentamen te doen slagen. Maar laat haar de woorden van de 
hoogleraar Geppaart op de Belastingconsulentendag 1976 tot troost zijn: 
"Dat tentamen VAD, daarvan kan ik u nu al zeggen dat het het moeilijk
ste tentamen is, want de VAD is nu al veel moeilijker dan de vennoot
schapsbelasting" 1. Het slagen voor zo'n tentamen vraagt veel deskun
digheid. Zo'n deskundigheid valt pas na langdurige, diepgaande studie 
én overdenken te bereiken. Het begint er evenwel naar uit te zien, dat 
de regering binnen afzienbare tijd met een werkstuk kan komen dat het 
predikaat "met voldoening" waardig is, ook al moeten nog verschillende 
hindernissen worden genomen. 

Deze bijdrage, waarin ik de aangebrachte wijzigingen in het wetsont
werp alsmede - voor zover dienstig - de tekst uit de memorie van 
antwoord de revue laat passeren, is een vervolgverhaal in de "continuing 
story of VAD of Cats Place", waarvan de voorgaande delen verschenen 
in Politiek perspectief, juli-augustus 1975 en september-oktober 1976 2 

HET BEPALEN VAN DE VEF~MOGENSAANWAS 

De Nota van wijzigingen maakt het in de eerste plaats (in artikel 3, 
lid 3) mogelijk de omvang van het eigen vermogen van het VAD-plichtige 
lichaam, de onderneming, te verhogen met het bedrag van de schulden 
waarvan de rente niet aftrekbaar is voor de heffing van vennootschaps
belasting (inkomstobligaties, winstdelende obligaties e.d.). Verder is in 
het nieuwe artikel 38 een overgangsregeling opgenomen om de stille 
reserves, die op het tijdstip van de ingang van de wet aanwezig zijn 

• Dr. Slooff is als raadsadviseur verbonden aan het ministerie van Volkshuisvesting en Ruim
telUke Ordening. HU is in 1969 aan de Katholieke Universiteit te Leuven gepromoveerd op het 
proefschrift "Vermogensaanwasdeling" (uitgegeven door Samsam, Alphen aid RUn). De heer 
Slooft, die tal van artikelen heeft gepubliceerd, is onder meer redacteur van "Bouw" en van 
"Regelingen Bezitsvorming". (Red.). 
1 Zie het verslag in "Fiscale aspecten van de overdracht van aandelen aan werknemers"; uitg. 
FED, Deventer; 1976, pag. 62 en 63. 
2 Respectievelijk onder de titel "Vormen van vermogensaanwasdeling en hun gevolgen", pag. 
30 e.v., en "Onbevredigend wetsontwerp vermogensaanwasdeling", pag. 3 e.v 
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vanwege het verschil tussen de door de toegestane waarderings
methode te lage en de actuele waarde van het vermogen, gedurende 
tien jaar met 5 % per jaar op de overwinst in mindering te brengen. 
Op zichzelf beschouwd en uit bedrijfseconom isch oogpunt zijn deze 
toevoegingen te billijken. Doordat aan andere vereisten voor het her
waarderen van het vermogen, zoals het in aanmerking nemen van latente 
belastingclaims op het door inflatie in waarde toegenomen vermogen 
of het financieren met vreemde middelen, geen aandacht is besteed 3, 

zijn het echter eenzijdige correcties geworden ten voordele van de 
aandeelhouders. 

In de inkomenssfeer is het cumulatierecht voor de primaire vergoeding 
over het eigen vermogen, overeenkomstig het bepaalde in de vennoot
schapsbelasting, verlengd van drie tot de zes volgende jaren 4. Wederom 
op 'zichzelf beschouwd een juiste correctie. Terecht handhaaft het 
kabinet daarentegen tegenover CDA-Kamerleden de stelling, dat inves
teringspremies tot de vermogensaanwas behoren (memorie van ant
woord, pag. 28), maar even terecht wezen deze leden er op (voorlopig 
verslag, pag. 30), dat dit inconsistent is met het niet in mindering 
brengen van de investeringsaftrek op de lasten bij het bepalen van de 
vermogensaanwas. Hier staat tegenover dat voor de afschrijvingen dan 
weer geen rekening is gehouden met prijsstijgingen. Zo stapelt de ene 
inconsequentie zich op de andere doordat men de voor winstdeling 
niet geschikte fiscale winst als grondslag gebruikt, zonder hierop zelfs 
de meest noodzakelijke correcties aan te brengen 5. Het kabinet geeft 
er blijk van eveneens weinig inzicht te hebben in de wijze waarop winst 
kan worden weggewerkt naar het buitenland (memorie van antwoord, 
pag. 45). Daarvoor hoeven echt geen ondernemingen of activiteiten te 
worden overgeplaatst. Dit kan binnen een multinationaal concern heel 
eenvoudig geschieden door een mede daarop gericht kostentoereke
nings- en prijsbeleid. Op pagina 29 van de memorie valt verder te lezen, 
dat onverplichte extra dotaties aan pensioenregelingen blijven toege
staan. Er blijven voor de werkgevers dus heel wat mazen in de VAD
regeling om naar beiieven met inkomsten en kosten in de tijd en de 
ruimte te schuiven 6. 

Is een verklaring voor de eenzijdigheid van de correcties wellicht, dat 

3 Zie Politiek perspectief. september-oktober 1976. pag. 5. 
, Ibidem. 

'Vgl.: 
- het tijdschrift De naamloze vennootschap, september 1976, hoofdzakelijk gewijd aan VAD 

(in dit kader verdient in het bijzonder het artikel "Enige fiscale aspecten van de voorge
stelde vermogensaanwasdeling" van prof. D. A. M. Meeles de aandacht); 

- het speciaal aan VAD gewijd nummer van 16 september 1976 van het Weekblad voor fiscaal 
recht; 

- het artikel "Het ontwerp van Wet op de vermogensaanwasdeling" van mr. C. A. de Kam en 
mr. W A. Vermeend in het Nederlands Juristenblad, 18 september 1976; 

- het artikel "Het ontwerp van Wet op de vermogensaanwasdeling" van dr. F. L. G. Sloof! in 
het Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, december 1976. 

, Zie bovengenoemd artikel in het Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, pag. 
519. 
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de gedegen kritiek op het ontwerp vooral is gekomen uit de kringen 
van kapitaalverschaffers en ondernerT'ers? Op de bepalingen die ten 
nadele van de werknemers zijn uitge"allen, is door de Tweede Kamer 
ook nauwelijks redelijk onderbouwde kritiek geleverd. Ik denk bijvoor
beeld aan het corrigeren voor inflatie bij zowel de primaire beloning 
over, als de omvang van het eigen vermogen l Dat viel bij het oor
spronkelijke ontwerp - althans macro-economisch gezien - nog 
enigermate goed te praten, omdat bij de afschrijvingen niet rechtstreeks 
rekening is gehouden met de inflatie, maar in de meeste gevallen wel 
in zekere zin, dankzij vervroegde afschrijvingen en investeringsaftrek. 
Voor afzonderlijke ondernemingen kan dit, naargelang zij bijvoorbeeld 
in een bepaalde periode meer of minder investeren, heel verschillend 
uitpakken. Nu er een regeling is getroffen voor stille reserves en het 
cumulatierecht op een primaire beloning voor aandeelhouders is ver
lengd, is er des te meer reden om de "dubbele" inflatiecorrectie, én 
over hun inkomen én over hun vermogen, voor hen ongedaan te maken. 
Concluderend kunnen we derhalve stellen, dat het bepalen van de 
overwinst nog steeds veel te willekeurig moet geschieden en dat een 
aantal, op zichzelf niet onredelijke correcties het evenwicht zelfs meer 
verstoren ten gunste van de kapitaalverschaffers. 

HET AANDEEL VAN DE WERKNEMERS IN DE 

,,vERMOGENSAANWAS" 

De verdeling van de overwinst is in elk geval eenvoudiger geworden. 
Tot 1980 zal hiervan jaarlijks 15 % naar de factor arbeid gaan. Dit is 
waarschijnlijk meer dan het resultaat zou zijn geweest van de ingewik
kelde "produktiviteits-jloonontwikkelingsaanpassing", die schier onmo
gelijke berekeningen vergde en daarboven theoretisch niet houdbaar 
was B 

Om te grote uitschieters in het ondernemingsgewijze gedeelte van de 
VAD te voorkomen, is wèl de bepaling gehandhaafd, dat het bedrag 
dat maximaal naar een individuele gerechtigde mag gaan, is beperkt tot 
2 % van het loon waarover uit hoofde van de Ziektewet, de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheid en de Werkloosheidswet ten hoogste premie 
wordt geheven. Dit is voor 1976 f 969,40 en voor 1977 f 1024,40. Zo is 
enigszins tegemoetgekomen aan de onevenwichtigheden in de omvang 
van individuele VAD-aanspraken, die het gevolg zullen zijn van de her
nieuwde weigering van de regering, in de memorie van antwoord, om 
rekening te houden met het verschil tussen arbeids- en kapitaalinten
sieve bedrijven (zie pag. 35). De ten tonele gevoerde "ingewikkeldheid" 
doet weinig serieus aan bij dit in andere opZichten - zeker in zijn 
oorspronkelijke versie - zo ingewikkelde wetsontwerp. De wettelijke 

7 Zie Politiek perspectief. september·oktober 1976. pag. 5. 

S lb .. pag. 6 en 7. 
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Franse ondernemingsgewijze VAD houdt overigens wèl rekening met 
de arbeidsintensiviteit. Zou het kunnen zijn, dat het Nederlandse kabinet 
elk verband met arbeidsprestaties wil loochenen, omdat volgens artikel 
9 van de Wet op de venootschapsbelasting voor het bepalen van de 
winst onder meer in aftrek komt "winst aan personeel toegekend ter 
zake van in de onderneming verrichte arbeid"? Zoals bekend wil de 
regering haar VAD niet in mindering laten brengen op het belastbare 
inkomen van de ondernemingen, zoals bij de reeds bestaande vrijwillige 
winstdelingsregelingen - en eveneens bij de Franse VAD - het 
geval is. 

De verdeling van de overwinst voor loontrekkenden is eveneens een
voudiger geworden. Deze moet voortaan (volgens art. 10, lid 1) voor 
de helft naar de eigen werknemers van de onderneming en voor de 
helft naar het Fonds voor Vermogensaanwasdeling gaan. Artikel 10 
suggereert zodoende een aanzienlijke uitbreiding van de overwinst 
voor eigen personeel. Krachtens artikel 28, lid 4, gaat de winst die bij 
een VAD-plichtige resteert, omdat medewerkers niet meer mogen 
ontvangen dan f 1024 per hoofd (in 1977, zie hiervóór), echter eveneens 
naar het VAD-fonds. Volgens de memorie van antwoord (pag. 50) be
tekent dit, dat uiteindelijk in 1977 maar één kwart naar de eigen mede
werkers zal gaan, terwijl in de memorie van toelichting - dus vóór 
de wijziging in de verdeling - nog over een derde à een kwart werd 
gesproken (pag. 36). Niettegenstaande alle wijzigingen in het berekenen 
van de vermogensaanwas en in de toerekeningspercentages rolt als 
totaal toch weer een bedrag van f 300 miljoen per jaar uit de memorie 
van antwoord; nu voor de helft komend uit de aardgassector en verder 
wederom zonder enige redelijke onderbouwing 9. Wanneer verlangt het 
parlement die toch eens! 

AI blijft twijfel ter zake van de gegeven ramingen en de verwezenlijking 
van een collectieve VAD gerechtvaardigd, de wettekst van dit onderdeel 
heeft ontegenzeglijk een belangrijke verbetering ondergaan. Als zwakste 
punt resteert, dat voor de afdracht van de VAD niet op een verant
woorde wijze rekening is gehouden met het verschil in arbeidsintensivi
teit van de verschillende ondernemingen. 

DE VORMGEVING VAN DE VAD-AANSPRAKEN 

Ten aanzien van de vormgeving van de VAD-aanspraken zijn eveneens 
ingrijpende wijzigingen aangebracht. Het is voortaan niet meer voorge
schreven de VAD-heffingen uitsluitend te voldoen in vermogensaanspra
ken, het VAD-fonds gaat alleen de collectieve VAD beheren en de 
individuele VAD-gerechtigden krijgen een rechtstreekse vordering op 
hun eigen werkgever. 

De VAD-plichtige mag voortaan zijn afdrachten aan het fonds, indien 

9 lb., pag. 8. 
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dit geen bezwaar daartegen heeft, behalve in vermogen ook voldoen 
door overschrijvingen op de aangewezen bank- of girorekening (art. 10, 
lid 2). Ten bate van de eigen medewerkers is dit toegestaan als de 
ondernemingsraad (mits aanwezig) het goed vindt. In het algemeen 
zullen de begunstigden hier zelfs de voorkeur aan geven, aangezien zij 
dan de toekenningen op de beste wijze kunnen beleggen. Wèl bezwaar
lijk is, dat noch het fonds, noch de individuele gerechtigden zich op 
grond van het wetsontwerp kunnen verzetten als de voorkeur van de 
VAD-pi ichti ge uitgaat naar het geven van aandelen, certificaten van 
aandelen of VAD-bewijzen, in plaats van contanten. 

De toch al zo ongelukkige VAD-bewijzen, waarvan de "rente" gelijk is 
aan de primaire beloning voor het kapitaal, maar zonder dat zij, zoals 
dit, daarnaast in de overwinst delen of een cumulatierecht bij het 
passeren van "rente" hebben 10, zijn met nieuwe onaantrekkelijke be
palingen opgezadeld. De "rechten" op inkomen zijn nog meer ingekort. 
Volgens een toevoeging aan hE:t vijfde lid van artikel 10 hoeft aan de 
houder van een VAD-bewijs nimmer een groter deel van de winst te 
worden uitgekeerd dan overeenkomt met de verhouding tussen het 
nomi nale bedrag van het bewijs en het eigen vermogen (aandelen
kapitaal plus reserves) van het lichaam van afgifte. Het rendement op 
deze stukken blijft onder de gunstigst mogelijke omstandigheden nog 
beneden het rendement op achtergestelde leningen van toonaangevende 
vennootschappen. Verder is voor de individuele houder de blokkerings
periode voor alleen deze stukken verlengd van zeven tot tien jaar. Het 
uitgevende lichaam verkreeg het recht - niet de plicht - de VAD
bewijzen na tien jaar tegen de nominale waarde in te kopen. Het VAD
fonds heeft geen enkel recht op vervroegde verzilvering. (Zie voor 
de letterlijke teksten artikel 10). 

DE INBRENG IN HET VAD-FONDS 

Welke inbreng in het VAD-fonds mogen wij nu verwachten? Naamloze 
vennootschappen met ter beurze genoteerde aandelen kunnen, als het 
in hun financieringsstructuur past, aan het VAD-fonds aandelen of certi
ficaten van aandelen uitreiken. Om inmenging in hun beleid te voorko
men zullen zij gewoonlijk de voorkeur geven aan niet-royeerbare 
certificaten zonder stemrecht. Eventueel kan dan nog een kleine groep 
van machthebbenden in de onderneming het stemrecht dat verbonden 
is aan de tegenover deze certificaten uitstaande aandelen, voor zichzelf 
reserveren 11. Mochten deze vennootschappen menen een uitbreiding 
van aandelenkapitaal niet rendabel te kunnen maken of mochten zij 

10 Ib, pag. 11 en 12. 
Onbegrijpelijk is voor mij, dat prof. Meeles VAD-bewijzen een aantrekkelijke belegging kan noe
men in zijn in noot 5 genoemde artikel, pag. 148. 
11 Zie F. L. G. SlooII: "Vermogensaanwasdeling", uitg. Samsam, Alphen aid Rijn; 1969; pag. 
119 e.v. 
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vanwege de zonderlinge waardering van de overheid voor de af te 
geven aandelen 12, de koers van uitgifte te laag achten, dan zullen zij 
een geldbedrag overschrijven. Hun aandelenkapitaal kunnen zij, zo 
nodig, toch via de kapitaalmarkt uitbreiden. 

Bedoelde vennootschappen zullen er niet aan denken VAD-bewijzen 
uit te geven. Deze bewijzen zijn voor hen evengoed onaantrekkelijk als 
voor werknomers. In tegenstelling tot wat bij gewone obligaties het 
geval is, mag de hierover te betalen rente immers niet als kosten in 
mindering komen op het belastbare inkomen voor de vennootschaps
belasting. Daar deze vennootschappen bovendien op de kapitaalmarkt 
tegen een lagere rente kunnen lenen, zouden VAD-bewijzen voor hen 
een financieringsmiddel zijn dat hun ruim tweemaal zo duur uitkomt 
als een gewone lening. De enige die van deze stukken beter zou wor
den, is de fiscus. Is daarom dit financiële wangedrocht bedacht? 

Ondernemingen zonder ter beurze genoteerde effecten zullen in het 
algemeen niet gaarne contanten verstrekken, omdat zij moeilijker elders 
geldmiddelen kunnen aantrekken. Het is hun evenwel toegestaan aan 
het VAD-fonds certificaten zonder stemrecht van eigen aandelen of 
soms ook van aandelen van een moedermaatschappij (artikel 10, lid 2) 
af te geven en daarop in de toekomst geen-contant-dividend uit te 
keren. Dit kan gemakkelijk als de overige aandelen in handen zijn van 
de w8rkgever zeif en/of van een kleine groep van personen die uit
keringen in geld niet op prijs stellen of op andere wijze schadeloos zijn 
te stellen. Ik geloof zelfs, dat een werkgever niet in strijd met de wet 
komt wanneer hij de gewone aandelen van de "insiders" zou laten 
omwisselen in cumulatief preferente aandelen met ZO'I1 hoog primair 
dividend, dat toch nimmer iets voor de gewone aandelen zal over
blijven. Hij mag het fonds ook met VAD-bewijzen afschepen en de 
commerciële winst zó wegwerken gedurende het uitstaan daarvan, dat 
hij geen of nauwelijks "rente" verschuldigd zal zijn. 

Het uitschnkelen van het VAD-fonds als beleggingsgemeenschap voor 
de individuele VAD zal wel voornamelijk zijn geschied omdat het zelfs 
het kabinet duidelijk is geworden, dat een aanvaardbare waardebepaling 
en daardoor verhandeling van de bewijzen van deelgerechtigdheid in 
dit fonds toch uitgesloten was. Het bestuur van het VAD-fonds blijft 
echter zitten met grotendeels niet waardeerbare en ten dele zelfs nage
noeg waardeloze stukken. Van de in het vooruitzicht gestelde pensioe
nen mag men dus niet veel verwachten. Zelfs niet als de onwaarschijn
lijk optimistisch lijkende prognose van een VAD-opbrengst voor het 
ronds van ruir:l f 200 miljoen per jaar bewaarheid zou worden (zie de 
memorie van antwoord, pag. 50). Het bestuur van het fonds is in zoverre 
verbreed, dat een kwart van de leden door de overheid zal worden 
benoemd (art. 17). Wie zal er prijs op stellen in het bestuur van een 
dergelijk fonds zitting te nemen? 

12 Zie Politiek perspectief, september-oktober 1976. pag. 11 
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Het zal duidelijk zijn, dat de bepalingen omtrent het VAD-fonds en zijn 
beleggingen grondig moeten worden herzien. Het parlement behoort 
in elk geval zijn veto uit te spreken over de VAD-bewijzen in hun 
huidige vorm. Verder mag de ondernemer niet eenzijdig over de vorm 
van de inbreng beslissen. Dit dient in overleg met het fondsbestuur te 
geschieden. 

HET ONDERNEMINGSGEWIJZE GEDEELTE VAN DE 

REGERINGS-V AD 

In het kader van het wetsontwerp zou de werkgever zijn eigen mede
werkers in de eerste plaats aandelen of certificaten van aandelen 
kunnen uitreiken. Een uitsluitende belegging in het vermogen van de 
eigen onderneming stelt de werknemers echter bloot aan een te eenzij
dig risico. De afgifte van VAD-bewijzen is ook voor de werkgever te 
gevaarlijk. want zijn medewerkers kunnen die na tien jaar ter verzilve
ring aanbieden. Hij zal daarenboven niet in staat zijn tegenover zijn 
eigen personeel op dezelfde wijze aan "rente"-betaling te ontkomen 
als tegenover het "vreemde" VAD-fonds. De kans op verzilvering stijgt 
trouwens naarmate de ervaringen met die stukken slechte waren of de 
houders de toekomst voor de betrokken onderneming somberder inzien. 
Zo kunnen VAD-bewijzen, vooral door het cumulatief effect van meer
dere jaargangen, een molensteen om de hals van een werkgever wor
den. 

Voor de werknemer zal de beste oplossing gewoonlijk een overschrij
ving zijn van het bedrag van zijn VAD-aanspraken op een rekening bij 
een als bijzondere beleggingsinstelling erkende beleggingsgemeen
schap, waartegenover hij dan participatiebewijzen krijgt in die gemeen
schap. Het overschrijven van geldmiddelen kan echter de liquiditeit 
van de onderneming aantasten. De werkgever zou kunnen trachten in 
ruil voor de inbreng in contanten van zijn medewerkers vermogen bij 
de beleggingsgemeenschap te plaatsen. Hierbij doemt het probleem op, 
dat juist ondernemingen zonder beursnotering, die moeilijk op de 
kapitaalmarkt terecht kunnen, vaak ook niet in staat zijn voor zo'n 
beleggingsgemeenschap een aanvaardbare vermogenstitel aan te bie
den. Aandelen in een dergelijke vennootschap zijn niet geschikt wegens 
de incourantheid en de waarderingsproblemen. Schuldvorderingen 
kunnen voor de kleinere onderneming tot een te scheve kapitaalstruc
tuur leiden en eveneens voor de beleggingsgemeenschap daardoor te 
riskant zijn. Hiermee stuiten wij evenwel op een bekend probleem voor 
de kleine ondernemingen, dat veel verder strekt dan een goede VAD
regeling. 

Een ander voorbeeld van een minder geslaagd overheidsvoorschrift 
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is 13, dat volgens artikel 1 van het Besluit fondsen en spaarregelingen 14 

de beleggingsgemeenschappen, waarbij het ondernemingsgewijze ge
deelte van de regerings-VAD vrij van sociale lasten en tegen een tot 
15 % gereduceerd tarief voor de loon- en inkomstenbelasting belegd 
zou kunnen worden, rechtspersoonlijkheid moeten bezitten. Nu bezitten 
juist de speciaal voor werknemers opgerichte beleggingsgemeenschap
pen van de vakcentrales deze rechtspersoonlijkheid niet. Zij hebben 
de juridische vorm van een beleggingsdepot. Hierbij blijven de deel
nemers zelf gezamenlijk economisch eigenaar van de beleggingen en 
het is verder bijzonder beschermd door een scheiding tussen het be
heer, de juridische eigendom en de administratie, maar het heeft 
daardoor geen rechtspersoonlijkheid. Als de vermogensaanwas wordt 
belegd in participatiebewijzen van bijzondere beleggingsinstellingen, de 
zogenaamde spaareffecten, kan deze bovendien tot een bedrag van 
f 500 jaarlijks per gerechtigde in aanmerking komen voor de 35 %
premie die het Bezitsvormingsfonds verstrekt. Dit zou in het licht van 
de bescheiden middelen van dit fonds misschien wel tot problemen 
kunnen leiden. 
Nu het VAD-fonds - gelukkig! - is uitgevallen als medium voor het 
beleggen van individuele vermogensaanwas, dienen een of meer ándere 
beleggingsgemeenschappen gevonden te worden om die taak over te 
nemen. Men zou in de eerste plaats de overheidsvoorschriften zodanig 
kunnen wijzigen, dat de beleggingsdepots van de vakbeweging daarvoor 
in aanmerking mogen komen. Daarnaast zou men aan nieuwe, speciaal 
op het beleggen van vermogensaanwas afgestemde beleggingsgemeen
schappen kunnen denken. Zij mogen in geen geval te veel in aantal of 
te klein worden, want dat zou in strijd zijn met de vereiste risicoselectie 
en -spreding van de beleggingen en met de doelmatigheid. Men behoort 
daarbij wel tot een meer democratische samenstelling van het bestuur 
en tot minder machtssamenballing te komen dan bij het VAD-fonds. 
Over de vorm van de inbreng - aandelen, obligaties of contanten -
dient uiteraard in onderling overleg tussen werkgever, werknemers en 
bestuur van de beleggingsgemeenschap beslist te worden. Bij onenig
heid zou de beslissing aan een scheidsrechterlijke instantie kunnen 
komen. 

DE COLLECTIEVE VAD 

Over de collectieve VAD valt weinig nieuws te melden. Die is nog 
steeds in nevelen gehuld. Uit de memorie van antwoord blijkt wel, dat 
de regering in geen geval meer denkt aan een individuele administratie 

13 Ik wees hier reeds op na het verschijnen van de Interimnota Inkomensbeleid. Zie mijn artikel 
"Vermogensaanwasdeling en besparingen" in Bondsspaarbanken, juli-augustus 1975, pag. 210 
en 211. 
u Koninklijk besluit van 23 januari 1973 ter uitvoering van artikel 1637s, tweede lid, onder c en 
d, van het Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1973, nummer 33; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
25 februari 1976, Staatsblad 1976, nummer 152. 
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van pensioengerechtigden, maar aan het beschikbaar stellen van be
dragen als aanvulling op uitkeringen van andere instanties (pag. 53). 
Met de ambtenaren blijft het een vreemd gesol. Nu wordt - met de 
verkiezingen in zicht? - gesteld, dat het kabinet niet uitsluit, dat 
"ambtenaren op een of andere wijze ook van het collectieve deel zullen 
meeprofiteren". Zou dit als méér zijn bedoeld dan als een doekje om 
hen elders meer te laten bloeden? 

Het blijft in elk geval een dure wijze van pensioenreservering, waarvan 
de kosten - in tegenstelling tot de normale gang van zaken - voor 
de ondernemingen niet aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. 
Aangezien over het aanvullend pensioen wel inkomstenbelasting betaald 
zal worden, lijkt ook dit onderdeel van de VAD-regeling alleen maar 
aantrekkelijk voor de fiscus. Over ingehouden winsten vangt die anders 
immers geen inkomstenbelasting. 

CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

De Nota van wijzigingen inzake het ontwerp van Wet op de vermogens
aanwasdeling heeft ongetwijfeld een aantal verbeteringen opgeleverd. 
De wijzigingen betreffende het vaststellen van het bedrag aan vermo
gensaanwas zullen echter tot minder overwinst voor de werknemers 
leiden, aangezien tegenover uit bedrijfseconomisch oogpunt op zichzelf 
juiste correcties ten nadele van hen even noodzakelijke correcties ten 
voordele van hen achterwege zijn gelaten. Positief te waarderen is het 
loslaten van de binding van de VAD met loonmatiging, het vrijwaren van 
de individuele gerechtigden van deelneming aan het VAD-fonds en de 
mogelijkheid - zij het slechts op voorstel van de VAD-plichtige -
overwinst ook in de vorm van voor belegging te bestemmen geldmid
delen toe te kennen. Vereist is verder nog een medebelissingsrecht van 
de VAD-gerechtigden omtrent de vorm van hun aanspraken en het ver
dwijnen - tenminste in hun huidige vorm - van de VAD-bewijzen. 
De grootste tekortkoming blijft het vasthouden aan de mengvorm van 
een collectief naast een ondernemingsgewijs VAD-deel. 

Winstdeling voor loontrekkenden kent vrijwel geen tegenstanders meer. 
Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn er vóór, evenals alle 
partijen in het parlement, van de CPN tot en met het GPV en de SGP; 
zij het dat zij niet allemaal eenzelfde uitwerking bepleiten. Voor een 
oplossing in de zin van de voorliggende regerings-VAD is, als ik het 
goed heb begrepen, alleen de PvdA (zie memorie van antwoord, pag. 
2 tjm 14). Van de werknemers in ons land was in 1973-1974 77 % 
voor vermogensvorming door middel van winstdeling en spaarloon 15. 

Van alle Nederlanders vond in augustus 1976 43 %, dat het toekennen 
van winst aan de werknemers beter in ondernemingsverband kon ge-

15 Zie .. Plaats van de arbeid··. een rapport van de Stichting Wetenschappelük Onderzoek Vak
centrales; Utrecht. 1974 
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schieden, terwijl 31 % de voorkeur gaf aan de regerings-VAD; onder 
vakbondsleden waren die cijfers respectievelijk 43 en 34 % 16 Zelfs 
al neemt men voor die gegevens ruime onzekerheidsmarges aan, dan 
ziet het er toch wel naar uit, dat de Nederlandse bevolking vóór winst
deling is, maar dat de meerderheid de regerings-VAD afwijst, ofschoon 
slechts een klein aantal zal beseffen, dat die - ook in de gewijzigde 
vorm - moeilijk uitvoerbaar is. 

Wat is, nu ingevolge de voorgestelde wetswijzigingen een diep ingrij
pende ontkoppeling tussen beide VAD-vormen heeft plaatsgevonden 
doordat de individuele gerechtigden rechtstreeks - buiten het VAD
fonds om - van hun eigen werkgever overwinst gaan ontvangen, het 
vasthouden aan het VAD-mengsysteem (ten onrechte tot "de" VAD 
verheven) méér dan een schijnvertoning? In feite bestaat de huiDige 
regerings-VAD nog slechts uit enigermate progressieve opcenten voor 
collectieve doeleinden op de vennootschapsbelasting en een onderne
mingsgewijze overwinstdeling, die alleen - maar zonder enige nood
zaak - aan die opcenten is gekoppeld voor het vaststellen van de 
omvang. Bij het afzonderlijk onder de loep nemen van beide onderdelen 
zal blijken, dat een voor beide regeringskampen aanvaardbare oplossing 
voor het grijpen ligt. 

De gedachte om door opcenten op de vennootschapsbelasting "buiten
sporige" winsten af te romen ten gunste van aanvullend pensioen, zal 
vele socialisten - en ook wel anderen - aanspreken. Over 1976 zou 
het collectieve deel van de VAD-heffing, na vennootschapsbelasting en 
een beloning over het eigen vermogen van de ondernemingen van 
11 à 12 %, nog tussen 7,5 en minder dan 15 % van de overwi nst vergen 
(afhankelijk van winstomvang en kapitaalintensiteit; zie de memorie van 
antwoord, pag. 50). De regering zou deze heffing, gebaseerd op fiscale 
gegevens, kunnen handhaven; eventueel met wat meer correcties en 
een beter afgrendelen van ontwijkingsmogelijkheden. Zo bereikt zij 
tevens enige egalisatie van het inkomen uit winst voor werknemers én 
kapitaalverschaffers van in rentabiliteit uiteenlopende ondernemingen. 
Hiermee is voldaan aan haar toezegging buitensporige winsten ten 
algemene nutte af te romen. Bij zeer extreme winsten ten opzichte van 
het vermogen zouden wellicht nog hogere opcenten kunnen worden 
gebezigd in ruil voor het vrijstellen van vennootschapsbelasting over 
de aan individuele werknemers toe te kennen vermogensaanwas. 

Bij het daarnaast invoeren van een ondernemingsgewijze overwinst
deling, zoals die al sinds vele jaren - vooral in CDA-kringen - wordt 
voorgestaan, zou de regering het bedrijfsleven dan veel meer eigen 
verantwoordelijkheid kunnen laten. Zij zou zich in een raamwet kunnen 
beperken tot het verplicht stellen van overwinstdeling vóór een be
paalde datum voor ondernemingen boven een bepaalde omvang, met een 

16 Uit Elsevier/NIPO-enquête over VAD, waarvan cijfers zijn gepubliceerd in Elseviers Magazine, 
18 september 1976. 
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maximum voor de primaire beloning van de aandeelhouders en een 
minimum voor het overwinstpart van de medewerkers. Verder zou die 
wet bepalingen behoren te bevatten om te garanderen dat een winstde
lingsovereenkomst tussen een werkgever en zijn medewerkers wordt na
geleefd 17. De overheid kan de ondernemingen dan rustig commerciële 
in plaats van fiscale cijfers laten gebruiken, zoals reeds bij meer dan 
de helft van de bestaande winstdelingsregelingen voor loontrekkenden 
geschiedt 18 Bij deze wijze van uitvoeren valt tevens in verantwoorde 
mate rekening te houden met het verschil in arbeids- en kapitaalinten
siteit en met de reeds bestaande winstdelingsregelingen e.d. De onder
nemers kunnen ook beter, in overleg met hun medewerkers, bepalen 
welk gedeelte van de winsttoekenningen voor het personeel geblok
keerd dient te worden uit hoofde van de kapitaalbehoefte, welke vorm 
die vermogensaanwas (aandelen, normale leningsvormen of contanten) 
zal aannemen en welke beleggingsgemeenschappen of spaarinstellingen 
als medium in aanmerking komen. De overheid kan desgewenst via haar 
fiscale en andere faciliteiten enigermate bijsturen, bijvoorbeeld door 
haar voorwaarden ten aanzien van de blokkeringsperiode en het in
komen. 

Van een dergelijke oplossing met echte vermogensaanwasdeling en 
vrij te besteden winsttoekenningen mag men de bekende voordelen van 
het toepassen van ondernemingsgewijze winstdelingsstelsels met tevens 
VAD verwachten: een grotere produktiviteit, minder i nflatie en meer 
investeringsruimte, en bij het inschakelen van beleggingsgemeenschap
pen een betere kapitaalallocatie 19. Waar winstdeling op problemen stuit, 
kan misschien investeringsloon, waarvan de omvang niet afhankelijk 
hoeft te zijn van de omvang van de overwinst, uitkomst brengen. 
Op deze wijze zullen veel meer werknemers in veel ruimere mate van 
winstdeling kunnen profiteren dan door middel van het zogenaamde 
individuele gedeelte van de regerings-VAD. Dat is overigens in feite 
al een ondernemingsgewijze VAD geworden, maar door de binding 
met het collectieve gedeelte in een veel te strak keurslijf, terwijl dit 
keurslijf helemaal overbodig is. 

De regering heeft de eerste schreden in de goede richting gezet. Laat 
haar nu de moed opbrengen in die richting voort te gaan en laat het 
parlement haar daarbij tot steun zijn. Zo kan zij tevens de winstontwik
keling gunstig beïnvloeden. Daarvan kan mede de fiscus de vruchten 
plukken. 

11 Zie voor een meer gedetailleerde uitwerking mUn artikel "Is er nog een uitweg uit de VAD
perikelen?". in ESB. 17 december 1975. 14 januari en 18 februari 1976. 
" Zie enquête van het VNO en het NCW. O.m. gepubliceerd in Onderneming. 5 november 1976. 
19 Zie Politiek perspectief, juli-augustus 1975. pag. 36 e.v. 
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Vakbeweging 
de visies van 

J. P. van lersel* 

en maatschappij -
NKV en NVV 

Met een tussenpoos van anderhalf jaar hebben beide partners in de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging, het NKV en het NVV, een samen
vattende visie gepubliceerd over de rol en de doeleinden van de 
vakbeweging in het maatschappelijk gebeuren. In juni 1975 zag "Een 
visie ter visie" van het NKV het licht, in Januari jl. gevolgd door ,'vak
beweging en maatschappij" van het NVV. 

Er zijn meerdere overwegingen die een beoordeling van beide ge
schriften, in hun onderlinge verhouding bezien, wenselijk maken. In de 
eerste plaats zijn in deze publikaties zeer belangrijke pressiegroepen 
aan het woord. Hiermee wordt ook een blik geworpen op de achter
gronden van de arbeidsconflicten die zich begin februari hebben voor
gedaan. In de tweede plaats biedt een vergelijking van beide rapporten 
een beeld van de verschillen van inzicht en van benadering tussen NKV 
en NVV. Deze verschillen zijn misschien niet meer dan een moment
opname. Zij kunnen binnen afzienbare tijd zijn verdwenen, maar dan 
zal tevens blijken, welke component de overhand heeft gekregen. 

Ik ben het eens met degenen die aan deze en dergelijke rapporten een 
betrekkelijke betekenis toekennen, die vergelijkbaar is met die van 
verkiezingsprogramma's van politieke partijen. In het beleid van dag 
tot dag wordt ook door de politieke partijen vaak een andere koers 
gevaren. Dit neemt niet weg, dat programma's steeds een kenteken 
van de eigen identiteit van de partijen vormen. Zo lijken mij in het 
onderhavige geval beide rapporten voldoende sprekend voor de opvat
tingen vanuit verschillende leefwerelden als NKV en NVV om een 
onderlinge vergelijking tussen beide op enkele terreinen te rechtvaar
digen en daaraan vervolgens enige gevolgtrekkingen te verbinden. 

BELIJDENIS TEGENOVER SCHOTSCHRIFT 

Het onderscheid in stijl en toonzetting van beide rapporten is niet alleen 
terug te voeren op het tijdsverschil van anderhalf jaar, al lijkt de vak
beweging steeds harder te worden. Het onderscheid is mijns inziens 
het beste aldus aan te geven, dat het "Visie-rapport" van het NKV 

* Mr. Van Ierse!. secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond te Den Haag. 
is lid van het partijbestuur van de KVP en CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer. Hij was 
rapporteur van de KVP-commissie die een commentaar op het NKV-rapport .. Een visie ter visie'" 
heeft opgesteld. (Red.). 
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vanuit een traditie is geschreven die aanmerkelijk afwijkt van de huidige 
praktijk, terwijl het NVV-rapport met deze traditie heeft gebroken. In 
die speciale zin en alléén in die zin komt het NVV-rapport "moderner" 

op de lezer af. 
"Een visie ter visie" is een genuanceerd rapport. Men zou kunnen 
spreken van een beargumenteerde belijdenis. Hoewel de opstellers van 
het rapport op geen enkele bladzijde de concrete belangenbehartiging 
van de vakbeweging als pressiegroep uit het oog verliezen, is het in 
stijl en toonzetting - met uitzondering misschien van het laatste hoofd
stuk, dat handelt over middelen en strijdmethode - een evenwichtig 
boek. De analyses aangaande het verleden en de beschrijving van de 
weg die samenleving en vakbeweging zijn gegaan tot de huidige tijd, 
zijn interessant. Zij bieden een verklarende achtergrond voor de actuele 
beweegredenen en wensen van het NKV. De katholieke denktrant heeft 
duidelijk meegespeeld. Metzemaekers gaat mijns inziens wel erg ver, 
wanneer hij stelt, dat er sprake is van "een stuk theologie, dat de her
komst van de opstellers duidelijk verraadt (-). Men zou van een stuK 
lekentheologie kunnen spreken" 1. Ontegenzeglijk wordt het hele boek 
gekenmerkt door een gematigdheid die zeker niet de minste van zijn 

verdiensten is. 
Het NVV-rapport is daarentegen van een totaal andere allure. Het is 
hard geformuleerd. Het woord belijdenis is hier niet op zijn plaats. Het 
zou eerder een schotschrift genoemd kunnen worden, als het niet zo 
omvangrijk was 2. Nuances komen vrijwel niet voor. Een historische 
achtergrond ontbreekt. Een diepere inspiratie is afwezig. Wensen en 
strijdmiddelen lopen door elkaar heen. De eenzijdigheid springt op 
iedere bladzijde naar voren. Als de hele tekst au sérieux moet worden 
genomen, en dat moet toch wel de bedoeling zijn, dan is de voornaamste 
verdienste van het NVV-rapport, dat we nu precies weten, vanuit welke 
mentaliteit het NVV zijn leden denken en handelen in een verantwoorde 
maatschappij bijbrengt. 
Er ligt derhalve een wereld tussen beide benaderingswijzen. In het 
vervolg van dit artikel zullen we nagaan, wat dit verschil op enkele 
belangrijke onderdelen in concreto oplevert. 

OE WERKER 

Weliswaar wordt op pag. 18 van het NVV-rapport geconstateerd dat 
geen twee mensen aan elkaar gelijk zijn, maar vervolgens worden alle 
mensen in het gehele rapport onder één dominerende noemer gebracht, 
nl. die van werknemers met gelijke belangen tegenover de kapitaal
bezitters en het management. De werknemers verkeren, aldus het NVV-

1 Drs. L. Metzemaekers: "De indentiteit van het NKV en zijn inspiratie". in: Het Financieel 
Dagblad. 27 juni 1975. 
2 "Vakbeweging en maatschappij" (NVV) telt 244 pagina·s. "Een visie ter visie" (NKV) omvat 
275 pagina·s. 
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rapport, nog steeds in een goeddeels machteloze positie tegenover de 
ondernemingsleiding. Tegen ontslag is niet veel te doen. De schaal
vergroting maakt, dat de werknemer zich een nummer voelt in een on
persoonlijke machinerie. De lichamelijke uitputting heeft plaats gemaakt 
voor psychische uitputting. 

Hiertegenover staan de kapitaalbezitters. Weliswaar wordt erkend dat 
er van de "eigenaarjkapitaalverschaffer-oude-stijl" vrijwel geen sprake 
meer is, maar deze rol is nu overgenomen door een collectief uitge
oefend eigenaarschap, dat principieel geen andere trekken vertoont dan 
dat van de vroegere kapitaalbezitter. In het bijzonder wordt hierbij ge- \ 
wezen op institutionele beleggers en banken. Ook de multinationale 
ondernemingen moeten het ontgelden. Deze categorie ondernemingen 
wordt overigens op veel plaatsen in het NVV-rapport als "bewijsma-
teriaal" aangevoerd voor de slechte stand van zaken van dit ogenblik. 

Wat betreft het management wordt gesteld, dat de huidige bedrijfs-
voering meestal niet verschilt van die van de vroegere eigenaar-beheer-
der. Ditzelfde geldt voor het management in ondernemingen die in 
handen van de staat zijn gekomen. Dat heeft geleid tot het optrekken 
van een muur tussen de overheid als ondernemer en de overheid als 
politieke kracht. Bovendien is er sprake van een toenemende concen-
tratie van economische macht, die rechtstreeks indruist tegen de wer-
kelijke behoeften van de werknemers. Deze behoeften hebben betrek-
king op de aard van de industriële produktie en op de plaats van de 
werknemer hierin. Wat deze plaats betreft moet door het optreden van 
de vakbeweging het overheidsbeleid in een andere richting worden 
gebogen, waarbij het "arbeiderszelfbestuur" in de ondernemingen de 
uiteindelijke doelstelling is. In deze situatie zal dan ook geen sprake 
meer zijn van werk-"nemer" maar van "werker". Overal in het rapport 
waar over deze ideaalsituatie wordt gesproken, gebruikt men dan ook 
steevast de term "werker". 

Het NKV gaat uit van een andere kijk op de werkelijkheid, die tegelij
kertijd een andere maatschappelijke opstelling impliceert. Het consta
teert in zijn rapport een historische ontwikkeling naar een nieuw type 
arbeider. Welvaartspeil, reëel inkomen en kennis zijn gestegen en uitge-
breid en binnen het werknemersbestand komen aanzienlijke inkomens- , 
verschillen voor. Mede hierdoor is er niet langer sprake van een \ 
homogene werknemersgroep. De opkomst van de tertiaire, de diensten-
sector, is een andere belangrijke factor. Deze ontwikkelingen hebben 
geleid tot meer keuzemogelijkheden, ,tot een grotere marge van zelf-
bepaling en eigen verantwoordelijkheid. Dit alles neemt niet weg, dat 
ook volgens het NKV nog steeds veel onbevredigdheid bestaat. Een 
groot gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking ervaart het werk 
als taai, geestdodend, niet activerend en weinig mogelijkheden biedend 
tot eigen initiatieven. Ook ervaren velen hun positie nog steeds als 
kwetsbaar, waardoor een diepgeworteld wantrouwen tegen het econo-
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misch stelsel, de ondernemers en de kapitaalbezitters blijft bestaan. 
De anonimiteit van de macht in de onderneming draagt hiertoe bij. 
Niettemin stelt het NKV-rapport, dat het nieuwe type werknemer meer 
baat heeft bij en meer heil ziet in de bestaande maatschappij dan zijn 
voorgeslacht. Daarom kan men niet meer spreken van agressieve 
klassenstrijd. De arbeider is verburgerlijkt en hierin komt slechts als 
gevolg van incidentele gebeurtenissen verandering. 

Uit deze verschillende visies van beide vakcentrales vloeit eveneens 
een verschillende :~ijk op de vakbeweging voort. In de NKV-visie staat 
de vakbeweging tegenwoordig voor moeilijke dilemma's. Zij is meer 
"vermaotschappelijkt", zoals haar leden. Zij is medeverantwoordelijk 
geworden voor het algemeen belang. In haar achterban herkent zij 
concurrerende groepen en tegengestelde belangen. Een voortdurende 
bezinning op het takenpakket van de vakbeweging is nodig, omdat veel 
van haar traditionele taken door anderen, met name door de overheid, 
zijn overgenomen. 
Met deze dilemma's blijkt het NVV nauwelijks moeite te hebben. Door 
de eenvormigheid van de achterban, waarvoor bovendien nog vele ver
reikende idealen te bevechten zijn, is in de NVV-opvatting de rol van de 
vakbeweging helder en dUidelijk. Haar voornaamste taak is, de samen
leving om te vormen naar het mode! van de dringende behoeften van 
haar leden, welke die behoeften ook mogen zijn. Want juist daarover 
is het NVV-rapport rijkelijk vaag. In ieder geval moet daaronder een 
Uitbreiding van de invloed van de overheid en machtsuitbreiding van 
de werknemers ten kos,te van de huidige machthebbers worden be
grepen: compromissen moeten worden afgewezen. 

Het zal mede uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de benaderings
wijze van beide rapporten consequenties heeft voor de opvattingen over 
twee centrale vraagstukken van vandaag, nl. de medezeggenschap en 
de gemengde economische orde. 

MEDEZEGGENSCHAP 

De economische wetten van vandaag leiden tot onaanvaardbare situa
ties. Daarom is het volgens het NVV-rapport niet wenselijk, dat in het 
huidige stelsel werknemers bij belangrijke beslissingen (zoals bijvoor
beeld in de raad van commissarissen) worden betrokken. "Mede
beslissingsrecht is (-) eerder een handenbinder en een pleister op 
de mond dan een vooruitgang. Daarom heeft het NVV nog niet gepleit 
voor wetgeving die ineens werknemers in alle ondernemingen mede
beslissingsrecht geeft in het technisch-financieel en economisch beleid 
in de onderneming. Medebeslissen kan wel over onderdelen van het 
sociaal beleid." 3 Dit is een sleutelpassage, die blootlegt dat het NVV op 
zijn minst verdeeld is over de vraag of de vakbeweging zich positief 

3 NVV-rapport, pag. 62. 
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moet opstellen tegenover een structuur van de onderneming die de 
werknemers bij beleidsbeslissingen in de top van de onderneming be
trekt. De ratio van deze aarzeling is in het NVV-rapport een ideologi
sche: de huidige economische orde, die wordt gekenmerkt door macht 
van kapitaalbezitters en door vrije-markt-beginselen, wijst men af. 

Anderzijds wordt in de NVV-publikatie op verschillende plaatsen opge
merkt, dat de vakbeweging zich niet buiten de samenleving kan op
stellen. Weliswaar stelt het rapport herhaaldelijk, dat, zolang de kapitaal
belangen op de voorgrond blijven staan, een positieve inzet van de 
kant van de werknemers niet mogelijk is, maar daar staat tegenover dat 
de vakbeweging de zaken niet op hun beloop kan laten en dat in 
concrete gevallen, zoals bij cao-onderhandelingen, en door druk op de 
overheid het primaat van de kapitaalbelangen kan worden afgezwakt. 
Derhalve, niet via een vorm van medezeggenschap, die in het huidige 
stelsel is ingebed, maar langs de weg van een (centraal gecoördineerd) 
cao-beleid kunnen betere regelingen voor collectief ontslag, fusies, 
sluitingen, inkomensbeleid, controle op investeringen en functieclassi
ficatie tot stand komen. (Zo kan men zich immers oppositioneel en 
strijdvaardig blijven opstellen). Eerst wanneer dat in voldoende mate 
gelukt is, zullen de werknemers zich mede garant gaan stellen voor het 
ondernemingsgebeuren om naar het laatste stadium, dat van het arbei
derszelfbestuur, toe te werken. Op centraal niveau zal de vakbeweging 
de overheid moeten beïnvlceden in de richting van regelingen van 
arbeiderszelfbestuur. Daarnaast moet het overleg op bedrijfstakniveau 
krachtig worden uitgebreid: overheid en ondernemingen met via cao's 
aan invloed gewonnen hebbende werknemers treden op die wijze in 
overleg over sectorvraagstukken. 

Het NKV kiest in zijn rapport "Een visie ter visie" ten aanzien van de 
medezeggenschap een aanmerkelijk gematigder opstelling dan het NVV. 
Gematigd in die zin, dat het huidige economisch stelsel niet wordt afge
wezen, maar dat men pleit voor een aantal maatregelen die de nadelige 
effecten van het stelsel van de ondernemingsgewijze produktie ver
minderen. Deze correcties moeten worden aangebracht via meer orde
ning en planning (zie het vervolg van dit artikel). 

Waar beide rapporten parallel lopen, is in de opvatting, dat er nog veel 
te verbeteren valt. Dat wij nu niet in een optimale situatie leven, be
tekent voor het NKV echter niet dat de werknemers zich buiten de 
huidige orde moeten plaatsen. In tegenstelling tot de NVV-opvattingen 
moeten volgens het NKV de werknemers in de ondernemingen mee
werken aEln correcties die nodig zijn om tot een vcor hen geheel aan
vaardbaar ondernemingsbeheer te komen. "Het streven van het NKV 
is bijgevolg gericht op realisering van een ondernemingsstructuur, 
waarin de ondernemingsleiding ten volle verantwoording schuldig is 
;:-,8n degenen die in de onderneming werken en waarin de centrale 
bes'issingen ten aanzien van doelstellingen, resultaat en inrichting van 
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de werkorganisatie hun instemming behoeven". 4 

In het NKV-rapport wordt onderkend, dat de vakbeweging ten opzichte 
van de onderneming in een ambivalente positie verkeert. Aan de ene 
kant is zij een externe organisatie, die van buitenaf invloed op de onder
neming of liever op het bedrijfsleven heeft uit te oefenen. Anderzijds 
is zij via haar leden en vaak ook rechtstreeks binnen de onderneming 
werkzaam. De ambivalentie schuilt in de eerste plaats hierin, dat alge
mene vakbewegingsbelangen lang niet altijd hoeven te stroken met die 
van de werknemers in afzonderlijke ondernemingen. In de tweede plaats 
betreft de ambivalentie de structuur van de onderneming. De doelstelling 
van de vakbeweging is democratisering van de onderneming; dat be
tekent een zeggenschapsverdeling tussen de factoren kapitaal, arbeid 
en maniJgement. Dit streven betekent echter tegelijkertijd, dat niet alles 
kan worden gezet op machtsvorming van de werknemers via hun eigen 
organiséltievorm, de vakbeweging. Dat impliceert een andere visie op 
de structuur van de onderneming dan die in het NVV-rapport. Dat levert 
tegelijkertijd het beeld op van een vakbeweging die zich van eigen 
beperkingen bewust is. 

Redenerend vanuit de huidige orde kan het NKV-rapport dan ook meer 
concreet zijn met betrokking tot de structuur van de ondernemingS, waar
van ik hier enkele elementen zal noemen. Wat betreft de ondernemings
raad wordt de directeur in de zienswijze van het NKV niet langer als 
lid gehandhaafd, terwijl de vrijheid van vergadering en van consultatie 
van de raad over de bedrijfsplanning moet worden uitgebreid. Het NKV 
wil een wijziging van de huidige regeling van de samenstelling van de 
raad van commissarissen, het zogenaamde coöptatiestelsel, maar wijst 
een paritaire samenstelling van de raad van commissarissen af. Het 
NKV kiest voor de formule 113: 113: 113, die ook in het CDA-program is 
neergelegd. Tegelijkertijd moeten de bevoegdheden van de raad van 
commissarissen op belangrijke onderdelen worden uitgebreid. Even
eens wil het NKV een wettelijke regeling van de fusiecontrole door 
de overheid 6. In principe moeten deze structuurvoorstellen ook gelden 
voor niet-commerciële instellingen. 
Hiernaast gaat het NKV-rapport vrij diep in op democratisering in de 
arbeidssituatie en het personeelsbeleid. Wat het laatste aangaat gelden 
als uitgangspunten, dat geestelijk afstompend of lichamelijk uitputtend 
werk uitgebannen moet worden en dat daarentegen de mogelijkheid tot 
ontplooiing van aanleg, en zelfwerkzaamheid, gelijkwaardigheid en 
medeverantwoordelijkheid bevorderd moeten worden. Voor dit alles 
moet de inzet van de vakbeweging volledig garant staan. 
Uit deze korte schets moge blijken, hoe versc f1iilend in beide rapporten 
de medezeggenschap tegemoet wordt getreden. De belangrijkste karak-

, NKV-rapport, pag. 227. 
5 NKV-rapport, pag. 235-237. 
6 Conform deze opvatting is inmiddels een door de SER unaniem goedgekeurd advies (d.d. 21 
januari 1977) tot stand gekomen. 

Politiek perspectief, januari/februari 1977 47 



teristiek is, dat naar NVV-opvatting de huidige economische orde zoveel 
fei len vertoont, dat een mede-betrokkenheid van de werknemers door 
middel van medezeggenschapsregelingen wordt afgewezen; daarente
gen zullen volgens het NKV de feilen van het systeem daarbinnen 
moeten worden opgelost, waarvoor democratisering van de structuur 
van de onderneming en medzeggenschapsregelingen goede instrumen
ten vormen. 

ECONOMISCHE ORDE 

Hierboven is al gesignaleerd, dat het NVV niet kan instemmen met het 
huidige stelsel van economische ordening, dat ik zou willen omschrijven 
als het stelsel van de ondernemingsgewijze produktie in een gemengde 
economische orde. 
Het NVV ziet dat niet zo. Ruwweg worden kapitaalbezitters en manage
ment tegenover "de" werknemers gesteld, met onderling geheel tegen
gestelde belangen en strevingen, samen te vatten als het streven naar 
winst tegenover het streven naar menselijk geluk. "Het tekort schieten 
van ons huidige stelsel op wezenlijke punten houdt verband met het 
feit, dat de produktie niet gestuurd wordt vanuit maatschappelijke be
langen, maar vanuit een zelfstandige ondernemersdoelstelling" 7. Dien
tengevolge ontstaat er een drang naar individuele consumptie en 
prestatie, een manipuleren met technologische vondsten tot schade van 
de kwaliteit van de produktie (massaproduktie), een manipuleren van 
de markt, een steeds meer uiteenlopen van het aanbod en van de vraag 
op grond van "werkelijke behoeften", en onaantrekkelijk werk. 

Wat deze werkelijke behoeften zijn, komt in het NVV-rapport nergens 
duidelijk uit de verf. De term volledige en volwaardige werkgelegenheid 
lijkt mij daarvoor nogalongedifferentieerd. In ieder geval is het opmer
kelijk, dat er zo'n nauw verband wordt gelegd tussen de economische 
ordening en de "werkelijke" behoeften van de mensen. In welke richting 
moet worden gekoerst? Het NVV geeft twee kapstoken aan: het arbei
derszelfbestuur en uitbreiding van de invloed van de overheid. 
Aangezien alle "werkers" een onder dezelfde noemer stcland belang 
hebben en aangezien dit belang per definitie haaks staat op het winst
streven van de ondernemersjkapitaalverschaffers, is arbeiderszelfbe
stuur een uiteindelijk en ook mogelijk ideaal, aldus het NVV. De vrijheid 
van de mensen zal zich in deze collectieve ervaring weerspiegelen. 

Zoals hierboven reeds is vermeld, moet de weg naar deze hervorming 
van het huidige stelsel naar de opvatting van het NVV niet worden 
afgelegd via medezeggenschapsregelingen, die de werknemers slechts 
zouden compromitteren, maar via cao-onderhandelingen, bij voorkeur 
op centraal niveau. Daarnaast moet langs politieke weg worden be
vorderd, dat richtlijnen tot stand komen wat betreft de aard van de 

7 NVV-rapport. pag. 38. 
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industriële activiteiten. Deze richtlijnen moeten zijn gebaseerd op een 
gemeenschappelijke opvatting over de koers van de economie. Het gaat 
hierbij om de wenselijke ontwikkeling van sectoren en regio's en het 
soort goederen en diensten met maatschappelijk nut. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. Nadruk wordt gelegd op de 
functie van de bedrijfstakken. Het is immers duidelijk, dat het beleid 
van de afzonderlijke ondernemingen, al dan niet door "werkers" geleid, 
gemakkelijk in tegenspraak kan zijn met de prioriteiten die centraal zijn 
vastgesteld. De bedrijfstak is dan het niveau waarop ondernemi ngen 
uit dezelfde sector en de overheid, alsmede andere pressiegroepen, 
elkaar ontmoeten. Openbaarheid van investeringsbeslissingen en be
roepsmogelijkheden hiertegen vallen onder dezelfde gedachten gang. 

Door tegelijkertijd het accent te leggen op het arbeiderszelfbestuur én 
op uitbreiding van de rol van de overheid is men natuurlijk op de be
kende ongerijmdheid gestoten dat het primaat van het arbeiderszelf
bestuur en dat van de door de volkswil geleide overheidsbeslissing 
parallel zouden lopen. In laatste instantie zal een keuze voor het primaat 
van de ene of van de andere aanpak moeten worden gedaan. Zoals 
gezegd, valt deze keuze bij het NVV dan op het primaat van de overheid. 
Dit blijkt onder meer uit de stellingen, dat in de bestuurlijke structuren 
op bedrijfstakniveau voldoende invloed van overheidswege moet worden 
verzekerd, terwijl de overheid eveneens over corrigerende bevoegdhe
den ten aanzien van uit het spoor rakende ondernemingen moet be
schikken. 

De opvattingen van het NKV sluiten in tegenstelling tot die van het 
NVV-rapport aan bij de bestaande situatie. Het NKV-standpunt is niet 
revolutionair. Men kiest voor het gemengde economisch systeem en 
het daarbij behorende particulier initiatief: de economische krachten 
moeten niet worden uitgeschakeld, maar de tot dusverre autonome 
krachten moeten via doelgerichte instrumenten worden gestuurd. De 
ordenende instantie is in de eerste plaats de centrale overheid. 
Voor zover het gaat om de analyse van de huidige situatie, levert het 
NKV-rapport een juist weergegeven momentopname van een reeds be
staande ontwikkeling. Voor de NKV-doelstellingen met het oog op de 
toekomst geldt als uitgangspunt een indicatieve planningbevoegdheid 
van de centrale overheid. Deze moet aanvullend en overkoepelend 
functioneren naast en boven de reeds bestaande wetgeving en praktijk 
die overheidsinvloed verzekeren. 

Het zwaartepunt blijft in het NKV-rapport liggen bij de investerings
vrijheid. (Wel wil men een databank voor investeringen). De tekort 
schietende ondernemingsgewijze produktie hoeft niet te worden ver
vangen, het systeem moet alleen maatschappelijk aanvaardbaar worden 
gemaakt. Maatschappelijk nut staat centraal. Evenmin echter als in het 
NVV-rapport het begrip "werkelijke behoeften" concrete inhoud heeft 
gekregen, komt in de NKV-studie het begrip "maatschappelijk nut" 
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duidelijk uit de verf. Als inhoud wordt slechts genoemd: zorg om werk
gelegenheid, milieu-eisen en het terugbrengen van energie- en grond
stoffengebruik. 
Parallel hieraan is een uitbreiding van de collectieve sector gewenst en 
zijn overheidsinvesteringen nodig wanneer het particuliere bedrijfsleven 
wegens marktomstandigheden van vraag- en/of aanbodzijde niet wil 
of kan investeren. 

Wat het particuliere bedrijfsleven betreft signaleert het NKV-rapport 
het centrale vraagstuk van de eigendom van de produktiemiddelen. 
Het I'JKV is van mening, dat sociale belangen bij de hantering hiervan 
te veel op de achtergrond raken. De bestaande eigendomsorde is 
gebaseerd op achterhaalde, historische verhoudingen. Een verschuiving 
naar zeggenschapsrechten van de werknemers is derhalve nodig, zonder 
dat dit doelmatige aanwending van de aldus verworven gelden in de 
weg mag staan. Het bijsturen door de overheid blijft primair, aldus het 
rapport. Opmerkelijk is, dat dit vertrouwen in de overheid niet voort
vloeit uit een dogmatische voorkeur voor de collectiviteit, maar uit 
doelmatigheidsoverwegingen, zonder dat deze overigens behoorlijk 
worden toegelicht of uit de verf komen. AI met al ligt het accent veel 
meer op overheidsingrijpen dan op inspraak van de vakbeweging. 

STRATEGIE VAN DE VAKBEWEGING 

Ten aanzien van de wegen naar het doel lopen de opvattingen van beide 
vakcentrales nog het minst uiteen. Men kan constateren, dat hier de 
NKV-visie aansluit bij die van het NVV-rapport. Dit betekent eigenlijk 
een breuk tussen het laatste hoofdstuk van het NKV-rapport ("Wegen 
naar het doel") en het voorgaande. De gepreekte wegen dienen echter 
in de twee rapporten twee verschillende doeleinden: in het geval van 
het NVV een hervorming van het economisch en maatschappelijk 
systeem en in het geval van het NKV hervormingen binnen het raam 
van het huidige stelsel. 

Desondanks komt het NKV tot enige geharnaste formuleringen, die de 
vakbeweging oproepen tot de rol van permanent eisende partij tegen
over ondernemers en kapitaalbezitters, die vanuit hun machtspositie alle 
vooruitgang blokkeren. "Hieruit resulteert een onderlinge verhouding 
die men rustig die van tegenstanders en strijd kan noemen. Het heeft 
niets te maken met dogmatisch marxisme als men deze situatie als 
feitelijke klassenstrijd kenschetst" 8. Zo is er sprake van onvrede en 
daarop gebaseerd protest. Samenwerking en harmonie zijn daarom in 
veel gevallen ongewenst, met name ten aanzien van de meer wezenlijke 
zaken. Hoe moeten hervormingen dan tot stand worden gebracht? 
Wanneer "het gaat om de grondtrekken van de maatschappelijke struk-

8 NKV-rapport, pag. 270. 
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tuur" 9, is overleg niet het voornaamste middel. "Deze stellingname 
houdt tegelijkertijd in, dat het NKV het overleg als methode van aktie 
niet over de gehele linie afwijst als onbruikbaar en kansloos" 9. Het 
alternatief is strijd - niet nader gedefinieerd -, zoals structurele 
veranderingen in de geschiedenis steeds door strijd zijn afgedwongen. 
Slechts indien de tegenpartij de wezenlijke gebreken van het maat
schappelijk en economisch systeem erkent, zoals het NKV ze signaleert, 
wordt het middel van overleg niet afgewezen. Een monopolisering van 
de erkenning van wezenlijke gebreken derhalve! Wat betreft de aan
bevolen weg van de politiek onthoudt het NKV zich in dit rapport echter 
van rechtstreekse adviezen omtrent partijkeuze en stembepaling. Wel 
moet de eigen aanhang worden gepolitiseerd. 

In het NVV-rapport ontbreekt een duidelijke omschrijving van de midde
len en de strijd methode, die men in de totale context van dit boek had 
mogen verwachten. Eigenlijk geven vooral vergaande doelstellingen 
een indruk van de aard van de strijdmiddelen en van de uit te oefenen 
druk. Weliswaar wordt enige malen gesteld dat men zich niet uit het 
georganiseerd overleg wil terugtrekken, maar wat dit te betekenen heeft 
wanneer men een totale hervorming van het economisch leven nastreeft, 
blijft in het duister. Zulks te meer daar men bij de formulering van de 
strategie steeds weer terugvalt op reeds ingenomen standpunten over 
economische orde, planning en ordening, indamming van de vrijheid 
van kapitaalverkeer, arbeiderszelfbestuur, enz. 
In het "Strategie"-hoofdstuk van het NVV-rapport wordt de rol van de 
overheid in het investeringsgebeuren verder aangescherpt: selectieve 
en sociale investeringsregelingen, ingrijpend vergunningenbeleid, pre
mies, subsidies, beheersing kapitaalstromen, eventueel nationalisatie 
van banken. Daarnaast een sleutelfunctie voor het fonds voor de ver
mogensaanwasdeling, waarin overheid en vakbeweging elkaar vinden 
op weg naar de ideale maatschappij. 
Het veld van de concrete actie tenslotte is breed genoeg. Het accent 
ligt "deels aan de top, deels aan de basis en deels daartussen in" 10. 

Aan de top de centrales, aan de basis het streven naar arbeiderszelf
bestuur en daartussen in het bedrijfstakoverleg, dat via het cao-overleg 
moet leiden tot verzwakking van de positie van de kapitaalbezitters en 
het management en tot verzoening van centrale planning met de be
langen van de "werkers" in de afzonderlijke ondernemingen. 

ENKELE CONCLUSIES 

Als gevolg van de brede belichting van de vraagstukken laat het NKV
rapport, los van het aangescherpte laatste hoofdstuk, impliciet ruimte 
aan anderen. Het levert daarmee een positieve bijdrage aan de maat-

9 NKV-rapport. pag. 271. 
10 NVV-rapport, pag. 162. 
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schappelijke discussie, welke zakelijke kritiek men ook terecht naar 
voren kan brengen. Het NVV-rapport wordt echter gekenmerkt door een 
scherp polariserende betoogtrant over de hele linie en laat die ruimte 
niet. Het is daarom in wezen een negatief stuk. 

Het NVV-rapport levert eigenlijk niet meer dan een karikatuur op van 
onze samenleving, een karikatuur van de onderneming, de kapitaalbe
zitter, het management, en ook van de werknemer. Kort en goed komt 
het er op neer, dat men alle componenten van de uiterst ingewikkelde 
wereld van vandaag op één hoop heeft gegooid, waarna de lezer ver
volgens enkele eenvoudige schema's voor maatschappijhervorming 
worden voorgetoverd. Geen woord over afvlakking van de economische 
groei, inflatie, rentabiliteit en concurrentiepositie. Geen woord over de 
stijging van de grondstoffenprijzen, de recessie, het opkomen van nieu
we economische machten, het toenemend protectionisme en de harde 
strijd in het internationale veld om de eigen nationale belangen veilig 
te stellen. Geen toelichting over de bonte, veelkleurige wereld van de 
"werknemers", noch beschouwingen over internationale afstemming van 
vraag en aanbod en structurele oplossingen of aanpassingsmogelijk
heden. Geen woord over persoonlijke verantwoordelijkheid of over 
vrijheid in verantwoordelijkheid. Geen woord tenslotte over de gemeng
de economische orde, waarin belangen, rechten en plichten van over
heid en sociale partners moeten uitkristalliseren. Daarentegen wél een 
monopoliseren van het eigen gelijk en het hard formuleren van eisen, 
die onhaalbaar zijn en bovendien onderling tegenstrijdig, omdat men 
alleen te eisen heeft en niet te geven. 

Het NVV telt ongetwijfeld realisten - met een open oog voor de wer
kelijke werknemersbelangen - in zijn topkader, die de door mij ge
signaleerde en verdere manco's van dit rapport eveneens zullen onder
kennen. Een intrigerende vraag is dan ook, waarom een dergelijk 
document als NVV-visie is gepubliceerd. Dit rapport is voor zijn doel 
eigenlijk sociaal niet verantwoord en uiteindelijk schadelijk voor het 
Nederlands belang, inclusief de werknemersbelangen. Men predikt 
immers de strijd om een dode mus. 

Men mag dan eigen opvattingen hebben over de eis van helderheid 
en duidelijkheid in het "moderne" public relations-beleid naar binnen en 
naar buiten, er was misschien voldoende aanleiding om de gemeen
schappelijke band tussen de NVV-leden weer eens duidelijk voelbaar 
te maken, maar deze argumenten rechtvaardigen een dergelijke NVV
publikatie nog niet. Zeker niet, omdat het hier niet gaat om een pressie
groep voor beperkte belangen, maar vooral om een bepalende factor in 
het nationale beleid. 

Een en ander is des te opmerkelijker nu de Industriebond NVV in een 
onlangs gepubliceerde concept-nota ,.vÜf jaar voor kwaliteit" van de 
weg van de brochure ,.Fün is anders" is afgestapt. In deze nieuwe nota 
heeft de Industriebond zonder in over-ideologisering te vervallen een 
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aantal overwegingen en wensen op tafel gelegd die rekening houden 
met de lamentabele toestand van 's lands economie. 

Ook de gebreken van "Een visie ter visie" van het NKV zijn voor
namelijk terug te voeren op eenzijdigheid, d.w.z. het onderwaarderen 
of weglaten van belangrijke invloeden en factoren in het economisch 
leven en het overwaarderen van andere, vooral sociale factoren. Zoals 
gezegd, wordt deze eenzijdigheid echter niet aangewend om de revolutie 
te prediken. Juist door de uitgewogen en uitgesponnen betoogtrant krijgt 
het NKV-rapport iets van een schone droom: de maatschappij is als 
een legpuzzel, je hoeft alleen maar de stukken op de juiste wijze in 
elkaar te passen 11. 

De gemeenschappelijke noemer van eenzijdigheid in beide rapporten is 
voora: het zwijgen over economische gegevenheden, waar geen vak
beweging en geen regering omheen kan. Ook het NKV zwijgt over 
inflatie en rentabiliteit en het geeft onvoldoende aandacht aan boven
genoemde internationale ontwikkelingen. Dit zijn factoren die directe, 
om niet te zeggen bepalende, gevolgen hebben voor de sociaal-econo
mische structuur in Nederland en daarmee voor de werkgelegenheid. 
Bij de wensen ten behoeve van de werknemers wordt overigens ook 
in het NKV-rapport te weinig rekening gehouden met de diversiteit van 
de arbeidsmarkt. 

Zoals hierboven reeds is toegelicht, betreffen na"lr mijn mening de be
langrijkste materiële verschilpunten tussen beide rapporten het terrein 
van de medezeggenschap en de economische orde. Uit het beleid van 
de FNV in de komende tijd zal blijken, in hoeverre het NKV de eigen 
inspiratie zal weten over te brengen op de federatie. Dit zal onder mp.er 
voor een aantal concrete probleemgebieden gevolgen hebben, zoals 
voor de opstelling van de FNV inzake de medezeggenschapsverhou
dingen binnen de onderneming, eveneens in relatie tot het vakbonds
werk in de bedrijven. Het maakt daarbij immers wel enig verschil of 
men de bestaande orde al dan niet aanvaardt. 
Hiermee hangt natuurlijk ook samen het verschil in opvatting over de 
huidige economische orde, waar het NKV van uitgaat en die in het 
NVV-rapport wordt afgewezen. De ordenende bevoegdheid van de 
overheid wordt in het NVV-rapport sterker benadrukt dan door het 
NKV, dat bovendien ook tripartite overleg, regionale instanties en maat
schappelijke overlegorganen in zijn opvattingen betrekt. 

Wat betreft de wens om de bevoegdheden van de overheid uit te 
breiden, ontbreekt in beide ,'apporten de argumentatie waarom het dan 
beter zou lopen. In de pleidooien voor toenemende overheidsinmenging 
wordt voorbijgegaan aan de vraag, wat de uiteindelijke gevolgen hiervan 
zijn voor de werknemers. Wat zouden de gevolgen zijn van een te 
ambtelijke benadering van het marktgebeuren? Moet en kan de overheid 

11 Zie voor een kritiek van KVP'zUde het onlangs door het partUbestuur van de KVP geformu, 
leerde standpunt inzake "Een visie ter visie". 
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de behoeften gaan bepalen? Moet de overheid de ene onderneming 
steunen ten koste van de andere? Drijft men niet naar dwangmatigheid? 
Hoe ziet men de verhouding tussen hogere en lagere organen? Het is 
duidelijk, dat er in Nederland in de verhouding tussen overheid en be
drijfsleven de laatste jaren meer bemoeienis van overheidswege is 
gekomen. Maar een te schematische benadering van een nationale 
economie die voor de helft van irn- en export afhankelijk is, doet de 
werkelijkheid te weinig recht. 12 

Op hoofdonderdelen bestaan er principiële verschillen tussen beide 
benaderingen. Een belangrijke troef heeft het NKV echter uit handen 
gegeven, doordat het blijkens het laatste hoofdstuk van zijn rapport 
het overleg niet verkiest boven de strijd. Daarmee stelt men zich meer 
afhankelijk van de partner in de FNV, waardoor men ook gemakkelijker 
meegenomen kan worden op de weg van scherpere eisen, meer her
vormingen en hardere methodes. De mogelijkheid om de NKV-inspiratie 
een rol te laten spelen in de FNV hangt mijns inziens juist af van de 
mate waarin men in staat zou zijn om het overlegmodel in FNV-kring 
te verdedigen. Dat het NKV die eis in zijn eigen rapport al anderhalf 
jaar geleden heeft laten vallen, betekent dat het wisselgeld voor de 
samenwerking met het NVV eigenlijk al op voorhand was weggegeven. 

In het begin van dit artikel heb ik de harde formuleringen het enige 
"moderne" aspect van het besproken NVV-rapport genoemd. Het kunst
matig in standhouden van tegenstellingen door het hanteren van sjablo
nes en mythen doet de veelkleurige, pluriforme werkelijkheid van het 
economisch leven in geen enkel opzicht recht. Ook dit rapport is een 
teken van de harder wordende verhoudingen, die in heel West-Europa 
zijn waar te nemen. De wijziging van de omstandigheden ten opzichte 
van de jaren '60, toen het ging om de verdeling van de economische 
groei, terwijl het nu gaat om verdeling zonder groei, draagt daar het 
hare toe bij. 

Op mijn beurt acht ik het gevaarlijk om een zo omvangrijke groepering 
als de FNV als te eenvormig samengesteld te benaderen. Het genoemde 
rapport "Vijf jaar voor kwaliteit" van de Industriebond NVV biedt een 

12 Overigens is in het algemeen de roep om meer direct ingrUpen in investeringsbeslissingen 
van het bedrijfsleven, onder de roep naar investeringscontrole door de overheid, in Nederland 
een opmerkelijk verschijnsel. Als verklaring daarvoor kan ik tot nu toe slechts twee argumen
ten aanvoeren. In de eerste plaats heeft alom de mening post gevat, dat de overheid over on
uitputtelijke fondsen beschikt - een opvatting die door enkele kabinetten veeleer iS gestimu
leerd dan tegen gesproken. In de tweede plaats lijkt men in dezen meer van de overheid te 
verwachten, juist omdat op dit punt in ons land weinig ervaring bestaat: nieuwe methodes 
leveren betere resultaten. Nederland is immers een voorbeeld van een land waar van oudsher 
steeds een zeer losse band tussen overheid en bedrijfsleven heeft bestaan. Versterking van 
die band door overleg en invloed wekt verwachtingen. In landen als bijvoorbeeld Frankrijk en 
Italië, waar van oudsher een zeer sterke band tussen overheid en bedrijfsleven heeft bestaan, 
wordt deze overheidsinvloed in het algemeen - met uitzondering van de communisten, om 
principiële en machtspolitieke redenen - eerder sceptisch tegemoetgetreden. In ieder geval 
heeft bij mijn weten in Nederland nog niemand aangetoond, waarom het treden in concrete 
investeringsbeslissingen van het bedrijfsleven door de overheid betere resultaten zou opleveren. 
Voorbeelden uit het buitenland bieden eerder houvast voor een tegengestelde opvatting. Dit 
laat overigens onverlet, dat gezien de spanningen op de internationale markten een nauwe 
samenwerking tussen overheid en bedrUfsleven broodnodig is. 
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concrete illustratie van de pluriformiteit in de federatie. Deze plurifor
miteit, die zo kenmerkend is voor de Westerse wereld, werkt in onze 
maatschappelijke organisaties door. Dit betekent een voortdurende 
wisselwerking van krachten. Het zou te hopen zijn, dat de invalshoek 
die het NKV heeft gekozen i n zijn rapport, een herkenbare rol zou 
spelen in de tot stand gekomen Federatie Nederlandse Vakbeweging. 
Ook daardoor zou er meer duidelijkheid ontstaélll over de vraag, of 
de FNV bereid is om als een van de belangrijkste maatschappelijke 
organisaties medeverantwoordelijkheid te dragen voor het economisch 
en sociaal gebeuren in Nederland en in die medeverantwoordelijkheid te 
betrekken, dat álle factoren moeten worden afgewogen. "Vakbeweging 
en maatschappij", gepresenteerd als neerslag van wat in het NVV leeft, 
wijst hiervoor slechts een uitzichtloze weg. 

Ik heb met opzet steeds over "het NVV··rapport" gesproken om niet de 
suggestie te wekken, dat het hier om algemeen aanvaarde NVV-opvat
tingen gaat. Tussen februari (afsluiting van dit artikel) en nu zijn er naast 
,'vÜf jaar voor kwaliteit" van de Industriebond NVV meerdere, anders 
geaarde FNV-publikaties gekomen. De FNV-nota ,,Vier jaar vooruit voor 
het komend kabinet" is een gematigd document. Van belang is ook, dat 
de FNV onlangs klaarblijkelijk voor de samenstelling van de raad van 
commissarissen de NKV-formule heeft gekozen, die dicht ligt bij die van 
het CDA. 

Werkt het meerstromenland in de FNV gunstig uit? 
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Stage - de proef op de som 

J. B. A. Hoyinck'" 

Het verschijnsel stage was - en is nog - per traditie sterk verbonden 
met het onderwijs. Om voor de hand liggende redenen vormden prak
tijkleerperioden van oudsher een belangrijk onderdeel van de (beroeps)
opleiding. Zo belangrijk, dat bewijzen van bekwaamheid of geschiktheid 
meestal zeer nauw werden gekoppeld aan het met succes doorlopen 
van deze praktijkleerperioden. Eveneens per traditie waren deze stages 
sterk beroepsgericht. Zij beoogden primair het verwerven of verhogen 
van praktische bekwaamheden, die op hun beurt een sleutelonderdeel 
vormden van opleidingen die zich als zodanig al kenmerkten door een 
sterke, vaak eenzijdige gerichtheid op het beroep. 

In deze algemene karakteristiek is tot op de dag van vandaag geen 
wezenlijke verandering gekomen. Ondanks diepgaande veranderingen 
in onderwijs en maatschappij heeft de stage zich in het algemeen als 
proef op de vakbekwaamheidssom gehandhaafd, zij het dat er lang
zamerhand wat meer ruimte kwam voor (algemene) maatschappelijke 
oriëntatie dan in het begin. Deze stabiele functie van de stage lijkt 
kenmerkend voor de stabiele functie van de school, van het onderwijs 
zelf ten opzichte van het maatschappelijk gebeuren. Die functie past 
in de opvatting, dat de school in dienst staat van het maatschappelijk 
gebeuren, of liever nog: van de heersende sociaal-economische ver
houdingen binnen de samenleving. De school heeft zich stilzwijgend 
vrij sterk aan deze maatschappelijke eisen geconformeerd, met als 
gevolg dat in het maatschappelijk verkeer in toenemende mate slechts 
met het economische nut van het individu werd gerekend en nauwelijks 
met zijn eventuele andere begaafdheden of bekwaamheden. 
Onderwijscritici hebben deze ontwikkeling gebruikt voor de stelling, dat 
het. derhalve vooral economische motieven zijn geweest en niet onder
wijskundige, die het onderwijs in het algemeen en de stage in zijn 
traditionele vormen in het bijzonder hebben gemaakt tot wat hij is: een 
instrument ter ondersteuning van de economie. Of dit juist is of niet, 
kan hier buiten beschouwing blijven. Wel moet worden aangetekend, 
dat de verbinding tussen vak- en functiebekwaamheid als onderdeel 
van wat de Contourennota 1 "maatschappelijke weerbaarheid" noemt 

* Mr. Hoyinck is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het secretariaat van de 
Commissie OnderwUszaken van de SER. (Red.). 

;97~ontouren van een toekomstig onderwUsbestel; discussienota"; StaatsuitgeverU, Den Haag; 
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enerzijds en de maatschappelijke praktijk anderzijds helemaal niet in 
negatieve zin hoeft te worden uitgelegd. Integendeel, de gedachten gang 
van de Contouren nota benadrukt juist het belang van een goede maat
schappelijke startpositie en erkent het belang van de beroepsoplei
dingen voor die startpositie. Zelfs zijn de denkers achter de nota bereid 
de leerplicht tot 18 jaar te verlengen om - na een algemene onderwijs
periode - het beroepsgerichte of -begeleidende element te geven wat 
het toekomt. Het zou interessant zijn nader te onderzoeken in hoeverre 
door deze opzet in de nota het traditionele patroon onderwijs/maat
schappij per saldo overeind blijft. Naar mijn mening is dat in veel verder
gaande mate het geval dan de auteurs van de nota zelf willen toegeven. 

PARTICIPEREND LEREN 

Wellicht juist vanwege de vanzelfsprekende functie van stages leverden 
zij geen bijzondere, laat staan onoverkomelijke problemen op. Dit is 
in zoverre opmerkelijk, omdat stages zich uit hun aard op het breukvlak 
bevinden tussen twee maatschappelijke instituties, wier doelstellingen 
in eerste aanleg zeer uiteenlopend zijn. De school zou men een soort 
gevolmachtigde kunnen noemen voor belangrijke onderdelen van de 
opvoeding, waaronder vorming, instructie en attitude. Werkorganisaties 
van onverschillig welke signatuur hebben die doelstelling niet, of althans 
niet primair 2. Zo bezien ligt een sterke verbinding tussen beide niet 
zo erg voor de hand. Maar het inzicht dat door stages, mits aan zekere 
voorwaarden werd voldaan, een gemeenschappelijk belang werd ge
diend, woog zwaarder. Aldus ontstond tussen betrokkenen over en weer 
een erkenning van constructieve, vormende en economische motieven 
van praktijkleerperioden. Door deze als basis te gebruiken, of - juister 
gezegd - door gemeenschappelijke belangen te laten prevaleren boven 
scherpslijperij over doelstellingen, bleven zware principiële botsingen 
tot nu toe achterwege, maar niettemin mogelijk. Intussen blijken het 
vaak problemen van praktische aard te zijn, die de verwezenlijking van 
stages tot een moeizame aangelegenheid maken. 

Een verklaring voor het feit dat de stage zich toch aan het ontwikkelen 
is tot een probleem van grote afmetingen, kan dus maar zeer ten dele 
worden gevonden in dit latente antagonisme. Ook de aanzienlijke ver
schillen naar vorm, inhoud en - minder belangrijk - naamgeving 
kunnen op zichzelf bezwaarlijk als doorslaggevende oorzaak worden 
aangemerkt. Want deze variaties vloeien voort uit legitieme en nood
zakelijke nuanceringen in bedoeling, die aan verschillende vormen van 
stage ten grondslag liggen. Hetgeen overigens niet wegneemt, dat deze 
verschillen in een aantal gevallen een onvoldoende excuus vormen 
voor duidelijk onbillijke onderlinge verschillen tussen de (rechts)posities 
van de stagiaires, waartegen terecht werd en wordt geprotesteerd. 

, SER-vervolgadvies inzake een jongerenstatuut; 19 december 1975. 

Politiek perspectief, januari/februari 1977 57 



De werkelijke oorzaak van het groeiende stageprobleem moet derhalve 
elders worden gezocht, en wel in een ontwikkeling die zich ten dele 
spontaan in het onderwijs voordoet maar daarnaast het voorwerp is 
van krachtig, doelbewust beleid op het centrale onderwijsbeleidsniveau. 
Ik bedoel de herintroductie van het participerend leren als een van de 
leidende onderwijskundige beginselen voor het toekomstige onderwijs
bestel in Nederland. De betekenis van deze ontwikkeling, die werd 
ingezet omstreeks het midden van de jaren zestig en nader werd uitge
werkt in de Nota-GrosheidejRoo/vink en in de Nota Participatieonder
wijs 3, alsmede in de Contourennota, kan worden verduidelijkt aan de 
hand van de defi nitie die deze laatste nota van het participerend leren 
geeft: ,,(-) een onderwijsmethode waarbij het streven erop is gericht, 
de leerervaringen zoveel en zo goed mogelijk af te stemmen op de 
maatschappelijke werkelijkheid". Hetgeen o.a. impliceert, dat "de jonge
ren zich op uiteenlopende sectoren en beroepen dienen te kunnen 
oriënteren, waarnaar hun belangstelling uitgaat (-). Verder behoort de 
mogelijkheid van kennismaking met de praktijk te worden geboden. 
In sommige gevallen zal dit uit uitvoerige bezoeken en gesprekken 
bestaan. In andere gevallen zal dit neerkomen op stageperiodes", aldus 
de nota. Hieruit moet de conclusie worden getrokken, dat de idee van 
het participerend leren de onderwijskundige basis zal worden van elke 
onderwijsleersituatie die buiten school of onderwijsinstituut wordt aan
geboden en die de bedoeling heeft de maatschappelijke werkelijkheid 
of een deel daarvan, waaronder begrepen praktische oefening in het 
beroep, dichter bij de leerling te brengen. De aldus gedefinieerde onder
wijsleersituaties zullen in het vervolg worden aangeduid met de ver
zamelnaam stages. 

Gevolgen 

Het ziet er naar uit dat deze keuze ten gunste van het participerend 
leren verstrekkende gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling en ver
nieuwing van het onderwijs in de komende kwarteeuw. Dit ondanks de 
lang niet altijd positieve ervaringen die met het participerend leren zijn 
opgedaan in het onderwijs aan werkende jongeren, zoals duidelijk blijkt 
uit de Nota Participatieonderwijs en de daarop gegeven commentaren. 
Sommige menen, dat uit de impasse waarin het onderwijs aan werkende 
jongeren thans verkeert, moet worden geconcludeerd dat het experiment 
met het participerend leren is mislukt. Zeker is, dat het - strategisch 
gesproken - onverstandig is geweest juist dit zeer moeilijke hoofdstuk 
van de onderwijsvernieuwing te beginnen bij een van de meest kwets
bare categorieën leerlingen, nl. de werkende jongeren. Daar kan echter 
tegenin worden gebracht, dat de tot nu toe ondervonden tegenslagen 
minder te wijten zijn aan de ondeugdelijkheid van het beginsel van het 

, Nota -Grosheide/Roolvink; Kamerstuk 10 904. zitting 1970-1971. Nota "Naar het participatie
onderwijs"; Kamerstuk 13415. zitting 1974-1975. 
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participerend leren als zodanig dan aan een onverwacht groot aantal 
tegenwerkende of tegenvallende omstandigheden waaronder het experi
ment moest worden uitgevoerd. Minister Van Kemenade erkent de 
problematische situatie, maar ziet daarin geen aanleiding zich te distan
tiëren van zijn voorkeur voor het participerend leren. 
Het inschatten van de gevolgen van deze beleidskeuze moet met het 
nodige voorbehoud gebeuren, omdat deze inschatting voor een niet 
onbelangrijk deel geschiedt op basis van gegevens die het discussie
stadium nog niet zijn gepasseerd of waarover de discussie nog moet 
worden begonnen. Maar zelfs met dit voorbehoud zijn de problemen 
die hierdoor ontstaan, indrukwekkend genoeg. Dat blijkt vooral wanneer 
de hierboven geciteerde passage uit de Contourennota over de inhoud 
van het participerend leren in verband wordt gebracht met het pleidooi 
in diezelfde nota om het participerend leren voor de nieuwe onderwüs-
structuur in ZÜn geheel, maar vooral voor het voortgezet onderwijs, te 
aanvaarden als een van de grondslagen van het leerproces. In haar 
eerste (basis)advies doet de Innovatiecommissie Participatieonderwüs 
(ICP) dezelfde aanbeveling, met dien verstande dat deze commissie 
een andere en duidelijker omschreven weg voor ogen heeft waarlangs 
dit doel kan worden bereikt 4. 

Wat betekent dit voor de stage? Kort samengevat dit, dat om de be
oogde sterke band van het onderwijs met de maatschappelijke werke
lijkheid tot stand te brengen te eniger tijd door het gehele toekomstige 
voortgezet onderwijs voldoende onderwijsleersituaties buiten school of 
onderwijsinstituut moeten worden geschapen om dit te verwezenlijken. 
Anders gezegd: iedere leerling zal in de toekomst een of andere vorm 
van stage gaan lopen, onverschillig welk type (voortgezet) onderwijs 
hij of zij volgt. Functieverbreding en zeer aanzienlijke volumevergroting 
zijn de trefwoorden van deze ontwikkeling. Functieverbreding treedt op 
doordat in beginsel zowel een kennismakingsbezoekje van enkele uren 
aan - laten we zeggen - een accountantskantoor evenzeer stage zal 
gaan heten als een intensieve praktische beroepstraining van een half 
jaar in een machinefabriek, waarbij daadwerkelijk aan het arbeidsproces 
wordt deelgenomen. VoJumevergroting wordt het vanzelfsprekende ge
volg van de eis, dat iedereen een of andere vorm van stage zal gaan 
lopen. Het aantal naar functie sterk gevarieerde plaatsen dat hiervoor 
in de toekomst min of meer permanent beschikbaar moet komen, be
loopt ongetwijfeld een veelvoud van het huidige aantal. 
Onder die omstandigheden zal men er nauwelijks omheen kunnen, ook 
een aantal principiële stage-vraagstukken op te lossen. Om er enkele 
te noemen: de doelomschrijving van verschillende soorten stages; hoe 
gaan onderwijs- en arbeidsaspecten van de stages zich in de toekomst 
ontwikkelen; wat wordt in samenhang daarmee de rechtspositie van de 
stagiaire; wie krijgt op welke punten zeggenschap over inhoud en vorm 

'Eerste advies Innovatiecommissie Participatieonderwijs; 13 jul i 1976; hfdst. 5. 
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van de stage, en waarom; en tenslotte: wie betaalt. Om meer dan een 
reden is het nodig op deze punten de nodige klaarheid te scheppen. 
Op de eerste plaats is het communis opinio, dat de stage-nieuwe-stijl 
de sleutel wordt tot de verwezenlijking van het participerend leren, 
zoals de "oude" stage dat was voor de traditionele beroepsopleidingen. 
Deze op zichzelf al doorslaggevende reden kan worden aangevuld met 
een verwijzing naar de plannen tot uitbreiding van de leerplicht tot 18 jaar. 
Als dit voornemen wordt verNezenlijkt 5, betekent dit, dat de stages -
als onderdeel van het leerplan van een school - in de toekomst voor 
het overgrote deel zullen komen te liggen in de sfeer van een wettelijke 
verplichting. Wie die wil opleggen, moet er redelijk zeker van zijn dat 
er hoe dan ook voldoende geschikte stageplaatsen beschikbaar komen. 
Door deze eis zullen ongetwijfeld een aantal financieel-organisatorische 
verplichtingen naar de overheid worden toegespeeld, zowel vanuit de 
scholen c.q.onderwijsinstituten als vanuit de stage-biedende werkorga
nisaties. De overheid zal zich hierbij terdege bewust dienen te zijn van 
het feit, dat het volume van de stageplaatsen altijd in meerdere of 
mindere mate een conjunctuurgevoelig element zal blijven. Dit houdt 
in dat de medewerking van (werk)organisaties die als stage-bieders 
in aanmerking komen, afhankelijk kan worden van conjunctuurbewe
gingen, die naar omvang en frequentie moeilijk zijn te voorspellen of te 
overzien. Dat de Contourennota in dit verband een beroep doet op de 
samenleving om de nodige faciliteiten beschikbaar te stellen (o.a. om 
de factor conjunctuur zoveel mogelijk uit te schakelen), is daarom 
even terecht als onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de Nota Participatie
onderwijs, waarin de minister zich er ten onrechte mee tevreden stelt 
ten aanzien van stages met een oriënterend karakter op te merken, dat 
"zodra een duidelijker zicht zal zijn verkregen op de gemiddelde duur 
van deze stagesoort en van de aantallen deelnemers, het vereiste aantal 
stageplaatsen nauwkeuriger dan thans het geval is kan worden vast
gesteld". Het beschikbaar zijn van voldoende stageplaatsen is - dat 
moet duidelijk zijn, of zal het worden - een kwestie van geld. De visie 
van de overheid bepaalt, in hoeverre zij zelf er verantwoordelijk voor 
is dat de benodigde middelen beschikbaar komen, hetzij door ze zelf 
te voteren, hetzij anderszins. In de nota inzake de stageproblematiek, 
die op het punt van verschijnen staat, zal men er niet omheen kunnen, 
een duidelijke uiteenzetting van deze visie te geven. 

UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN 

Financiële en volumevraagstukken, hoe belangrijk in de praktijk ook, 
vormen slechts een onderdeel van het geheel van probleemvelden dat 
door het verschijnsel stage wordt bestreken. In de vorige paragraaf 
werden daarvan al een aantal voorbeelden genoemd. De ontwikkeling 

5 Men zie echter de zgn. Vervolgnota ("Contouren van een toekomstig onderwijsbestel 2··); 
Kamerstuk 14425, zitting 1976·1977: 17 maart 1977. 
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van een systeem '. an voorwaarden ten behoeve van de stage is niet 
goed mogelijk als niet vooraf overeenstemming bestaat tussen de bij 
een stage betrokken instanties en personen over twee zaken, nl. karak
ter en bedoeling van de stage en de noodzaak van duurzaam samenspel. 
Wat karakter en bedoeling van de stage betreft ligt het voor de hand 
ervan uit te gaan dat de stage een onderdeel is, of dient te worden, 
van een onderwijsleerproces, dat gebaseerd is op het participerend 
leren. Dit standpunt is, zij het met enige nuances in de formulering, 
terug te vinden in de Contouren nota, in de Nota Participatieonderwijs 
en in het eerste advies van de Innovatiecommissie Participatieonderwijs. 
Het is te betreuren, dat deze zeer begrijpelijke zienswijze toch tot zeer 
grote moeilijkheden aanleiding heeft gegeven. Met name in de Nota 
rarticipatieonderwijs is duidelijk aangegeven, welke risico's men loopt 
door uit dit standpunt de conclusie te trekken dat de onderwijsinsituten 
niet alleen de bij uitstek verantwoordelijken zijn voor de stage, maar 
ook een onevenredig groot deel van de zeggenschap over vorm en 
inhoud ervan moeten opeisen. Dit moest wel aanleiding geven tot 
spanningen en misverstanden tussen de betrokkenen, met alle schade
lijke gevolgen van dien voor de effectiviteit van de stage. 
Terecht wordt in de Nota Participatieonderwijs opgemerkt, dat deze 
zienswijze (hoe juist zij op zich ook is), weinig bijdraagt tot de oplossing 
van de problemen die zich in de concrete samenwerking tussen school 
en stage-biedende organisaties voordoen. Het omgekeerde standpunt 
helpt evenmin en bovendien is er in alle gevallen sprake van "elkaar 
aanvullende verantwoordelijkheden". Zeer kennelijk beschouwt de nota 
de stage als een vorm van samenspel, die niet goed denkbaar is als 
niet van beide kanten de bereidheid wordt getoond, ten behoeve van 
dit samenspel het nodige water in de doe!stellingen-wijn te doen. En 
terecht, want het ontbreken van deze bereidheid sluit een adequate 
ontwikkeling van de stage uit. 
Door het ac:nvaarden van deze twee uitgangspunten kan worden voor
komen, dat stages bij voorbaat geen kans krijgen te bewijzen wat zij 
werkelijk waard zijn. 

Voorwaarden 

Overeenstemming over de karakteristiek van de stage als "onderdeel 
"fan het onderwijsleerproces" maakt het mogelijk nader in te gaan op 
de mogelijke doelstellingen van stages en de wijze waarop deze worden 
uitgewerkt. Ais zodanig zullen zij eerst worden bekeken door de partij 
die uiteraard het initiatief heeft, 111. de school of het onderwijsinstituut. 
Dit gaat van start met een eerst,; blauwdruk van een stage, die moet 
passen in het grotere geheel van de onderwijsdoelstellingen van de 
school. Zo'n blauwdruk bevat een omschrijving van de bedoeling van 
de betrokken stage, waarbij het accent kan vallen op studie, werk, 
oriëntatie of een combinatie van deze elementen. De accenten leggen 
een aantal algemeen geldende stagedoeleinden vast, zoals: 
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toetsing van de affiniteit van de stagiair tot een bepaald beroep of 
een bepaalde beroepscategorie; 

het participeren in het arbeidsgebeuren (als leerling); 

het bestuderen en interpreteren van maatschappelijke activiteiten, 
waaronder arbeidssituaties; 

het opdoen van ervari ng i n een aantal facetten van de arbeids

situatie; 

integratie van de tijdens de stage verworven kennis in het leer

proces. 

Bovendien zal zo'n stageschets in het algemeen moeten aangeven, 
welke aspecten (door Van der Burg variabelen genoemd 6) van de 
stage onderwerp van overleg - en in een later stadium: onderwerp 
van overeenkomst - moeten worden tussen school, stage-biedende 
organisatie en stagiair. Deze variabelen hebben betrekking op zaken 
als de omschrijving van de activiteiten van de stagiair, de duur van de 
stage, de (verantwoordelijkheid voor de) begeleiding en de evaluatie. 

Overleg 

Over de in de vorige paragraaf genoemde punten treden de betrokkenen 
in overleg. Dat overleg moet niet alleen uitmonden in wilsovereenstem
ming over vorm, inhoud, verdere modaliteiten en financiering van de 
stage, maar tevens in een aantal geformaliseerde (schriftelijke) afspraken 
daaromtrent, die partijen binden. Pas dan wordt de stage een feit. Het 
is daarom van belang, dat in een zo vroeg mogelijk stadium van dit 
overleg een redelijke mate van zekerheid wor·dt verkregen, dat de stage 
kan worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met zijn 
doelstellingen. Hoe beter dit overleg wordt gevoerd en de afspraken 
worden gemaakt, hoe kleiner de kans dat een stage mislukt. De vaak 
zeer moeizame wijze waarop stages tot stand komen, alsmede het 
welhaast chronische gebrek aan geschikte stageplaatsen bewijzen, dat 
hier een van de grote knelpunten voor de stage ligt. Men vindt elkaar 
niet of onvoldoende, enerzijds door gebrek aan speelruimte voor dit 
overleg, anderzijds door omekerheid over verdeling van taken en het 
al dan niet beschikbaar komen van faciliteiten, waaronder financiële. 
De sleutels voor de oplossing van deze problematiek zijn in handen 
van de overheid. Vanuit haar algemene verantwoordelijkheid voor een 
goede ontwikkeling van de stages - een beleidslijn die zij zelf heeft 
ontworpen - moet zij zich de vraag stellen hoe zij ter zake doeltreffend 
kan optreden. Een draaiboek zou er wellicht als volgt uit kunnen zien. 

7. Men begint met een inventarisatie van die onderwerpen en/of onder
delen die alle soorten stages gemeenschappelijk hebben. Het vast
leggen van bindende richtlijnen ten aanzien van deze punten in de vorm 

6 P. J. J. van der Burg; "Stages in het onderwUs"; januari 1974. 
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van wettelijke regels sluit nodeloze discussie en/of misverstanden 
'Lussen betrokkenen uit. De vraag naar de bij deze regeling te volgen 
systematiek - wijziging van afzonderlijke wetten of een geheel nieuwe 
regeling - is dan een kwestie van doelmatigheid en opportuniteit. Van 
het allergrootste belang is daarbij de vraag hoe, gezien de gewenste 
veelvormigheid, deze doelmatigheid en flexibiliteit kunnen worden bereikt. 
Centrale regelgeving heeft immers van nature de neiging meer en meer 
tot een keurslijf te worden naarmate zij zich meer met details van de 
von~lgeving gaat bezighouden. Het omgekeerde van wat wordt beoogd, 
zou dan worden bereikt. Daarom kan de overheid zich er toe bepalen 
\'ast te leggen wanneer er spmke is van stage en hoe de grenzen 
liggen waarbinnen betrokkenen zelf kunnen bepalen hoe zij generale 
voorschriften ten aanzien van de stage naar de specifieke behoeften 
van een bepaald schooltype of een bepaalde regio zullen vertalen. 
rluime grenzen voor de betrokkenen konden wel eens een machtig 
hulpmiddel zijn om een grote variatie van stagesoorten goed aan hun 
doel te deen beantwoorden. Als er van uitgegaan wordt dat een van 
de vormvereisten voor de totstandkoming van stage de schriftelijke 
overeenKomst is, dan betekent dit dat de vastlegging van dit feit vol
doende is, alsmede een (uitputtende) opsomming van die elementen 
die in elk geval ondervv"erp van de ovm"eenkomst behoren uit te maken. 
Daartoe zou onder meer kunnen worden gerekend een vastleggen van 
de doelstellingen van de stage, en van de rechten en plichten van con
tractanten ten aanzien van een goed verloop. Hetgeen impliceert, dat 
met inachtneming van door de overheid te stellen randvoorwaarden 
(die ten dele van dezlefde aard en strekking zijn als die voor het binnen
schoolse onderwijs) de betrokkenen bij stage - school, stagiair en 
stage-biedende organisatie - zelf kunnen bepalen hoe, waar en met 
welke middelen de stagedoeleinden zullen worden nagestreefd en voor 
welk deel daarvan ieder afzonderlijk verantwoordelijk is. 

2. Vervolgens kan de overheid de totstandkoming van overeenstemming 
op die punten die onderwerp van overleg blijven, op verschillende 
manieren vergemakkelijken. Op de eerste plaats door dat overleg te 
stimuleren en te structureren. ~~og belangrijker, misschien zelfs van 
vitale betekenis, wordt de strategie van de overheid ten aanzien van de 
vaak te smalle marges van dit overleg. Daarop zijn in het verleden 
heel wat plannen en mogelijkheden gestrand. Een voor de hand liggende 
rol voor de overheid is die van bemiddelaarster. Duurzame effecten 
mogen echter pas worden verwacht wanneer de overheid, mede tegen 
de achtergrond van een sterk toenemende behoefte aan goede en 
geschikte stageplaatsen, bereid zal blijken de problemen van volume 
en financiering in vergaande mate aan elkaar te koppelen. In het voor
afgaande is gewezen op het onmiskenbare verband tussen beide zaken 
in die zin, dat juist de financiering vaak het grote struikelblok bleek te 
zijn. Daarom is het te hopen, dat de overheid de vraag welke steun van 
haar mag worden ven/vacht bij de financiering vó:n kosten die verbonden 
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zijn aan stages, zoveel mogelijk direct relateert aan het gewenste resul
taat van haar financiële interventie, nl. de totstandkoming van stage
overeenkomsten. 

3. Tenslotte is het denkbaar dat de overheid in haar dubbele kwaliteit, 
als algemeen verantwoordelijke én als partij in de stageovereenkomst 
(nl. als werkgeefster), een belangrijke initiërende rol vervult ten aanzien 
van de verdere uitbouwen vormgeving van stages. 

SER-ADVIEZEN 

In een tweetal interimadviezen inzake de ontwikkeling van het partici
patieonderwijs 7 is de Sociaal-Economische Raad ingegaan op kritische 
en financiële aspecten van het gedeelte van het onderwijsleerproces 
dat buiten school of onderwijsinstituut plaatsvindt. Vooral het advies 
van februari 1974 vraagt in dit verband de aandacht, omdat de daarin 
behandelde vraagstukken in belangrijke mate representatief kunnen 
worden geacht voor (de zgn. maatschappijcomponent van) het participa
tieonderwijs én voor stages in andere onderwijstypen. De door de SER 
in dit advies ontwikkelde gedachtengang lijkt zeer wel als model te 
kunnen fungeren voor toekomstige oplossingen van het stage-finan
cieringsvraagstuk in wijdere zin. Een korte aanduiding daarvan is der
halve in dit verband op zijn plaats. 

Na de nadruk te hebben gelegd op de onmisbare medewerking van 
vverkorganisaties stelt de Raad vast, dat de overheid, zoals bij andere 
vormen van onderwijs voor de leerplichtige jeugd, in principe alle kosten 
van het participatieonderwijs voor haar rekening zal moeten nemen. 
Het verlenen van medewerking aan deze vorm van onderwijs door het 
bedrijfsleven heeft niet als vanzelfsprekend het gevolg dat de bedrijven 
de aan deze medewerking verbonden kosten van werkparticipatie voor 
hun rekening moeten nemen. Voor financiering of medefinanciering 
door het bedrijfsleven zullen bijzondere argumenten moeten worden 
genoemd. "De Raad acht het redelijk, wanneer dat nodig zou zijn voor 
het vinden van voldoende stageplaatsen, ondernemingen mede ten laste 
van de algemene middelen een bijdrage te geven voor het treffen van 
voorzieningen met het oog op een goede onderwijssituatie." 

Wat kunnen die bijzondere argumenten voor financiering door het be
drijfsleven zijn? Het kan zijn, dat de activiteiten van een stagiair voor 
een bedrijf een aantoonbaar bedrijfseconomisch nut opleveren, hetzij 
door produktieve arbeid hetzij doordat de stagiair na voltooiing van zijn 
opleiding bij het bedrijf waar hij de stage heeft gelopen, als werknemer 
in dienst treedt. Naast dit mogelijke profijt voor afzonderlijke bedrijven 
kan worden gewezen op het feit, dat de gezamenlijke resultaten van 

7 Interimadviezen SER inzake rechtsbetrekkingen in het kader van hel participatieonderwijs 
(18 oktober 1974. nr. 15) en over financiële aspecten van het participatieonderwijs (15 februari 
1974. nr. 5). 
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praktijkleerperiodes het gehele bedrijfsleven als zodanig ten goede 
komen. Het voorstel van de SER om financiering van "stages" te doen 
plaatsvinden door vorming van een fonds waaraan het gehele bedrijfs
leven alsmede de overheid met inachtneming van bovengenoemde 
standpunten C.q. verantwoordelijkheden deelnemen, sluit volkomen 
logisch hierop aan. 

Stageuitkering 

Een probleem apart vormt de stagevergoeding. "Uitgaande van het 
participatieonderwijs als vorm van onderwijs en niet als vorm van 
arbeid", zegt de SER, "ligt de conclusie voor de hand, dat voor het 
verstrekken van een vergoeding of tegemoetkoming geen aanleiding 
bestaat, omdat ook aan leerlingen van andere vormen van onderwijs 
niet een dergelijke financiële uitkering wordt verstrekt." Ook dit stand
punt is consequent, ofschoon daaraan direct een aantal argumenten 
worden toegevoegd die een stageuitkering kunnen rechtvaardigen. In 
directe of indirecte zin zijn deze argumenten van bedrijfseconomische 
aard. 

STAGENOTA 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat de stage zich in 
vrij korte tijd heeft ontwikkeld tot een onderwijsprobleem van de eerste 
orde. Een en andermaal is door de ministers Van Kemenade en Boersma 
de discussienota Stageproblematiek toegezegd, waarin zienswijzen, 
voorstellen en suggesties zullen worden opgenomen voor een adequate 
ontwikkeling van de stage als onderwijsmiddel voor de komende tijd. 
Het is wel erg veel wat die nota naar zich toegeschoven krijgt. Uit zijn 
aard volgt, dat stage zulke omvangrijke principiële en praktische proble
men in zich bergt, dat het zeker nog geruime tijd zal kunnen duren 
voordat de resultaten van de discussie over de nota, die op het punt 
staat te verschijnen, in concrete resultaten zullen zijn omgezet. Vraag
stukken als wetgeving, organisatie, financiering en overleg zullen met 
de grootste zorgvuldigheid moeten worden bekeken en afgewogen. 
Gebeurt dit niet, dan komt de verwe'zenlijking van een belangrijk be
leidsuitgangspunt voor het toekomstige onderwijs in Nederland in 
gevaar 

Naschrift 

Terwül dit nummer werd gezet, is - op 26 april - de nota inzake de 
stageproblematiek waarvan in dit artikel wordt gesproken, gepubliceerd 
onder de titel "Stages - discussienota van de ministers van Onderwüs 
en Wetenschappen en van Sociale Zaken" (I<amerstuk 14 450, zitting 
1976-1977). De auteur van dit artikel hoopt te züner tüd in een vervolg
artikel nader te kunnen ingaan op de inhoud van de discussienota en 
op verdere ontwikkelingen met betrekking tot de stageproblematiek. (H.) 
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Ziekenhuizen op menselijke maat 

C. A. Smal'" 

De problematiek rond (mede-)menselijkheid en ziekenhuizen houdt sinds 
eeuwen de mensheid bezig. De patiënt ervaart een ziekenhuis anders 
dan een bezoeker, en een specialist kijkt er op zijn beurt weer anders 
tegen aan. Wat dit probleem nog gecompliceerder maakt, is het feit, dat 
het verschijnsel ziekenhuis zelf pluriform is. Onderling bestaan er tussen 
ziekenhuizen verschillen, zijn er verschillen van inzicht en wordt er een 
vet'schillend beleid gevoerd. Om dat te begrijpen is kennis van de 
historie van ziekenhuizen nodig. 

In dit artikel wordt getracht het ziekenhuis te schetsen in zijn ontwikke
ling: van het beeld van een "gasthuis" naar het huidige beeld van de 
"kliniek". Tevens zullen de verhoudingen tussen de ziekenhuizen onder
ling worden besproken. Voorts komen aan de orde de verhoudingen 
tot andere instellingen op het terrein van de gezondheidszorg, tot de 
rijksoverheid en lot landelijk dirigerende instanties. Ten slotte wil ik 
trachten een model te formuleren waarin (mede-)menselijkheid en medi
sche, economische en technische benaderingen in een juiste verhouding 
gegarandeerd zouden kunnen worden. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING 

Aan elke poging tot schematisering kleven beperkingen. De belangrijk
ste beperking is wel dat nuanceringen te weinig tot hun recht komen. 
Omwille van de duidelijkheid lijkt het toch nuttig in dit geval een 
schematisch overzicht te geven van een aantal karakteristieken van het 
oude "gasthuis" en de "kliniek". 

Gasthuis 

1. Toevluchtsoord 

2. Voor hulpbehoevende, vooral 
armlastige, onverzorgde zie
ken ("bedeling") 

3. Charitatieve instelling 

* Drs. Smal is burgemeester van Tubbergen. (Red.). 

Kliniek 

1. Produktiecentrum voor diag
nostiek en therapie 

2. Voor ieder die er "behoefte" 
aan heeft, dan wel recht op 
heeft 

3. Non-profit-bedrijf 
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4. Gefinancierd door kleine lief- 4. Hoge prijs, te betalen door 

de-gaven, voor zover de fond- verzekeri ngsbedrijven, op 

sen reiken grond van kosten- en baten-
analyses 

5. Personeel met "roeping " 5. Personeel met professionele 
opleiding en instelling 

6. Werkverdeling beheerst door 6. Werkverdeling beheerst door 

improvisatie organisatie 

7. Eenvoud en overzichtelijkheid 7. Differentiatie en complexiteit 

De historische ontwikkeling van het ziekenhuis verloopt langs de navol
gende lijn, in een steeds sneller tempo: gasthuis - met dokter - met 
specialisten - met toenemende accommodatie - met toenemende inge
wikkeldheid en financiële kostbaarheid - met toenemende stafvorming en 
bureaucratische organisatie - met produktiecentrum van specialistische 
geneeskunde, waarbij de "hotel-" of "herberg-"functie nog hoogstens 
als economisch wel nodig, maar toch als bijzaak moet worden be
schouwd. 
Het is interessant na te gaan, hoe bepaalde oerfuncties zich in de tijd 
ontwikkeld hebben. Zo schijnt de functie van de vroegere liefde-zuster 
binnen de verplegingssector zich opgesplitst te hebben in twee nieuwe 
functies of beroepen: een verzorgende en een paramedische functie. 
Als rechtmatige erfgename van de vroegere pleegzustN moet de zieken
verzorgster worden aangemerkt. Het is overigens typerend, dat deze 
functie, voor zover zij nog aangetroffen wordt in huidige ziekenhuizen, 
zich duidelijk onderscheidt van die van de verpleegkundige. De ver
pleegster daarentegen evolueert bijna geruisloos naar het beroep van 
medisch-technisch assistente, nadat uiteenlopende deelfuncties afge
splitst werden op grond van een hoge graad van technische ontwik
keling, zoals laboranten, röntgen-assistenten, hartbewakingsassistenten, 
operatiekamerassistenten e.d. Een aantal van deze opslitsings- of los
weekprocessen (loswerken van de stamfunctie of de stamprofessie) is 
nog gaande, met alle daarvoor kenmerkende spanningen, soms zelfs 
conflicten, van dien. 
De verpleging heeft dit ontwikkelingsverschijnsel onderkend door de 
term "verpleger/verpleegster" te vervangen door de term "verpleeg
kundige". Uiteraard heeft dit ontwikkelingsverschijnsel ook soms minder 
prettige gevolgen en roept het problemen op, bijvoorbeeld in de vorm 
van competentiekwesties, verkeerd gemotiveerde beroepskeuzen, orga
nisatie- en opleidingsproblemen. 

Men moet evenwel stellen, dat de ontwikkeling van het oude "gasthuis" 
naar de "kliniek" als centrum van specialistische geneeskunde, onver
müdelük is. In de eerste plaats vanwege de kostbare investeringen in 
materiaal en in mankracht (specialisten), hetgeen de uiterste efficiency 
vereist om economisch haalbaar te zijn en te blijven. Ten tweede van-
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wege de sterke differentiatie en de benodigde hoge graad van medisch
technisch kennen en kunnen, hetgeen de motivatie op grond van "roe
ping", "menslievendheid" naar de achtergrond drukt en de professiona
liteit in technische zin naar voren schuift als motivatie. Ten derde van
wege de zowel voor de efficiency als voor de effectiviteit van het hele 
medische gebeuren zo broodnodige integratie, hetgeen een bureau
cratisch organisatiemodel met een sterk zakelijk en bedrijfsmatig inge
steld management vereist. 

De ontwikkeling vormt tevens een bedreiging voor de (mede-)menselijk
heid. Het gevaar bestaat, dat het element van verzorging, dat de be
geieiding en de bekommernis om de zieke mens op de achtergrond 
raakt. Om deze (mede-)menselijkheid te beschermen c.q. te garanderen, 
wordt gezocht naar de mogelijkheden daarvoor. De volgende ontwik
kelingen daarin doen zich thans voor. 

- Er is een ontwikkeling naar een dienstenrecht toe. De (mede-)mense
lijkheid zelf, bijv. in het maatschappelijk werk van ziekenhuizen, 
wordt tot voorwerp van prefessionele beroepsbeoefening. De (mede-) 
menselijkheid wordt als afzonderlijk vak bij de verschillende medisch
technische opleidingen gegeven. 

Er zijn ontwikkelingen gaande om in het management van een 
ziekenhuis een zogenaamde patiëntendirecteur te gaan benoemen. 

Ten slotte zijn er altijd al ontwikkelingen geweest om het belang 
van (mede-)menselijkheid in het bestuursbeleid van een ziekenhuis 
te integreren en als volwaardig beleidsfacet te verdedigen. Thans 
is dit een des te dringender zaak, omdat dit facet veelal niet zo 
direct, te midden van de vele andere facetten, die hoofdaandacht 
krijgt die het verdient. 

DE ONDERLINGE VERHOUDINGEN TUSSEN ZIEKENHUIZEN 

Het is voor burgers niet wel mogelijk enige greep te krijgen of enige 
controle uit te oefenen op het ziekenhuisgebeuren. Veelal zijn zieken
huizen autonoom, ontstaan als zij veelal zijn vanuit de zuilen-gedachte. 
Is er sprake van een gemeentelijk ziekenhuis, dan is de invloed van de 
gemeente op het totaal van het zikenhuisgebeuren, zeker in een stad 
met meer ziekenhuizen, beperkt. En als men in een bepaalde stad tot 
fusie van ziekenhuizen overgaat - zoals we thans allerwege zien ge
beuren -, dan is het voornamelijk het stedelijk belang dat telt, en niet 
dat van een regio. De menselijke kant dreigt in dat geval, bijvoorbeeld 
als het gaat om patiënten van het platteland, te weinig aandacht te 
krijgen. Wat wel telt, is het geheel van economische en medisch-techni
sche aspecten van een ziekenhuis, en deze tenderen - zo blijkt -
naar grotere concentratie. Voor behoud van (mede-)menselijkheid pleit 
daarentegen een zekere decentralisatie. Waar de eerste tendens (die 
van centralisatie) landelijk wordt ondersteund, daar vinden pleitbezor-
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gers voor decentralisatie hun mensen in de figuren van plaatselijke 
bestuurders als vertegenwoordigers van de bevolking in hun verzor
gingsgebied. Deze laatsten trachten garanties te verkrijgen ten bate 
van de menselijke kant, zoals: toegankelijkheid en aanvaardbaarheid 
van de medische diensten voor de bevolking. Hun pogingen stranden 
veelal. Een in vele plattelandsgemeenten ondernomen poging om in 
overleg met de huisartsen ter plaatse kleine poliklinische instituten te 
krijgen, als een soort menselijke brug naar de ziekenhuizen toe, 
strandde op problemen rond de uitvoerbaarheid. 

Het menselijke belang, in dit geval dat van de plattelandsbewoners, 
wordt veelal te gemakkelijk afgedaan met een vervoersnorm van 30 
minuten per ambulance langs de weg, zijnde het enige criterium dat 
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen tot nog toe bij de planning 
hanteert. Het zou beter zijn als criterium te stellen dat het zich begeven 
naar een ziekenhuis geen grote vervreemding mag betekenen, met af
stotende en persoonsbeschadigende effecten. Het verschijnsel ver
vreemding komt verrnoedelijk niet voor bij iemand uit de stad, gehard 
en tot op zekere hoogte opgegroeid als hij is in een min of meer onper
persoonlijke gemeenschap; wél daarentegen bij iemand uit een traditio
nele plattelandsgemeenschap, die - levend in een overzichtelijke, ver
trouwde, persoonlijke gemeenschap - daaruit wordt weggenomen en 
geplaatst in een hem geheel vreemd milieu. Vormt het ziek-zijn reeds 
een bedreiging, deze extra last van vervreemding versterkt die situatie. 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

Ter wille van de (mede-)menselijkheid, zoals hierboven beschreven, zou 
gezocht moeten worden naar een zodanige oplossing, dat ligging binnen 
het bekende milieu en mogelijkheden van regelmatig contact met familie 
en bekenden zoveel mogelijk gegarandeerd kunnen worden. Op deze 
wijze zou wellicht een evenwicht kunnen worden bereikt tussen enerzijds 
de (mede-)menselijkheidsaspecten en anderzijds de economische en 
medisch-technische kanten. Om dit te bereiken zal op tenminste twee 
vragen een antwoord gegeven moeten worden. Enerzijds: wat is de 
minimum-omvang van een medisch-specialistisch centrum, wil het goede 
medische kwaliteit kunnen leveren tegen een prijs die betaald kan 
worden? Anderzijds: welke concentratie van ziekenhuizen is toelaatbaar 
zonder schade toe te brengen aan de (mede-)menselijkheid? 

Op deze vragen kunnen antwoorden worden gegeven omdat thans 
differentiatie en niveauverschillen tussen ziekenhuizen onderling be
staan. Als men van deze criteria uitgaat, in plaats van het veelal voor 
ziekenhuizen gehanteerde criterium van "beddental", dan zijn er moge
lijkheden die aan de factor (mede-)menselijkheid tegemoet kunnen 
komen. Dit criterium van het niveau van een ziekenhuis, meer en beter 
bepaald door het aantal aanwezige specialismen en het beschikbare 
instrumentarium en medisch-technisch personeel dan door het criterium 
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van het "beddental" of de aanwezige "hotel-" c.q. "herberg-"accommo
datie, biedt daartoe gerede mogelijkheden. Een van de meest voor de 
hand liggende mogelijkheden is het denken in drie niveaus, die ge
scheiden voorkomen: 

a. het niveau van de "basisvoorziening"; dit komt in grote mate tege
moet aan de behoefte van vertrouwdheid en gemakkelijke bereik
baarheid door het bieden van een pakket voorzieningen waarmee 
ongeveer 80 % van de patiënten die worden doorverwezen door 
huisartsen naar het tweede echelon, afdoende geholpen kunnen 
worden; het vormt toch een geheel dat aan alle redelijke eisen van 
kwaliteit, management en economisch rendement voldoet; 

b. het ziekenhuis van een middenniveau, waar ook meer superspecia
iistische voorzieningen aanwezig zijn en dat zich niet alleen richt op 
het reeds vermelde per"centage van 80, maar ook op de resterende 
20 procent; 

c. het zgn. "topziekenhuis" van volwaardig niveau met een vrijwel 
volledige uitrusting, inclusief de meest kostbare voorzieningen, en 
de superspecialisten; het richt zich op een achterland vér buiten 
de nabije omgeving. 

Het hier gepresenteerde model komt - zoals gezegd - tegemoet aan 
de behoefte aan meer menselijkheid. Dit model lijkt mij ook realiseer
baar, als tenminste aan één voorwaarde wordt voldaan. Deze voorwaar
de houdt in, dat de ziekenhuisbesturen in een regio bereid zijn tot de 
vermelde concessies, tot samenwerking in een groter verband dan dat 
van een gemeente, ook al is er sprake van een grote of middelgrote 
gemeente. 

ZIEKENHUIZEN EN I-IUN RELATIES OP HET GEBIED VAN DE 
VOU<SGEZONDI-IEID 

Zoals reeds gesteld, heeft het probleem van (mede-)menselijkheid en 
ziekenhuizen de eeuwen door de mensheid beziggehouden. Vermoe
delijk is dat probleem in vroegere tijden niet zo duidelijk, zo expliciet 
als thans aan de orde geste!d, omdat vele ziekenhuizen tevens chari
tatieve instellingen waren, geleid door veelal geestelijk geïnspireerde 
mensen (religieuzen, e.d.). De verhoudingen tot de zieke mens werden 
gekenmerkt door respect, door gevoelens van religieuze aard. Langza
merhand is een verzakelijking opgetreden in die verhoudingen. Het is 
daartegen, dat thans allerwege reacties komen ten bate van menselijk
heid en medemenselijkheid. In het voorgaande is daarvan een schets 
gegeven. Tevens is een eerste aanzet gegeven to:~ mogelijke oplos
singen. Het als een aanbevolen oplossing geschetste model (het denken 
in drie niveaus van ziekenhuizen) ontmoet echter bij mogelijke realise
ring en uitvoering allel"lei tegenkrachten, die zo'n oplossing in de weg 
staan dan wel veel hinder zullen vei"Oorzaken. Het merkwaardige feit 
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doet zich hierbij voor, dat dit model als model in de praktijk bestaat 
en door de rijksoverheid als zodanig wordt erkend, maar dat men 
weigert de consequenties ervan te honoreren (men denke aan pogingen 
om kleine ziekenhuizen te laten verwijderen!). 
Men ontkomt er niet aan bij behandeling van dit vraagstuk ook de 
andere instanties op het gebied van de volksgezondheid vanwege de 
wisselwerking te betrekken. Daar het ziekenhuis eigenlijk bestemd is 
voor mensen aan wie het medisch-technisch apparaat werkelijk veel te 
bieden heeft, zullen verzorgingsbehoeftigen elders een plaats moeten 
krijgen, te weten in verpleeghuizen. Zijn er onvoldoende plaatsen in de 
verschillende soorten verpleeghuizen, dan kan dit leiden tot onnodig 
lange verpleegtijden in ziekenhuizen, hetgeen werkelijk geldverspilling 
tot gevolg heeft. Een afstemming van ziekenhuizen en verpleeghuizen 
op elkaar is daarom noodzakelijk. Niet alleen een goede regionale 
samenwerking is daarvoor vereist, maar ook medewerking van de rijks
overheid op het gebied van planning en bouwbeleid, maar daar is zij 
nog nauwelijks aan toe, zoals ik in de volgende paragraaf zal aangeven. 
Een van de belangrijkste externe relaties van een ziekenhuis is die met 
de huisartsen. Het behoeft geen betoog, dat die relaties van kwalitatief 
uitstekende, elkaar aanvullende aard moeten zijn. Op velerlei punten, in 
uiteenlopende gevallen, is dat noodzakelijk. De huisartsen (zouden 
moeten) weten, dat de ziekenhuizen niet meer de aangewezen plaats 
zijn om hun moeilijke patiënten "kwijt te raken". De ziekenhuizen be
seffen evenzeer, dat zij in die gevallen niet meer als een dumping
systeem kunnen fungeren. Wel kunnen ziekenhuizen als een steun in 
de rug van de huisartsen functioneren, zonder dat opname nodig is, 
bijvoorbeeld in de vorm van diagnostische service en van consultatie. 
Op deze wijze worden kostenverslindende - en in voornoemde ge
vallen tevens kostenverspillende - opnamen in ziekenhuizen voorko
men. Voor deze gevallen, die niet onbelangrijk in aantal zijn, zouden 
ten plattelande te vestigen kleine poliklinische instituten of soortgelijke 
alternatieve oplossingen een welkome uitkomst kunnen bieden. En 
zoals ik hiervóór heb gesteld, zouden zij kunnen functioneren als een 
soort medische brug naar (mede-)menselijkheid in de verhouding tussen 
de zieke mens en de ziekenhuizen. De vertrouwdheid met plaats en 
omgeving, waaraan de mens op het platteland in zijn kleinere gemeen
schap zo gehecht is, is dan gebleven. 

Daarnaast, en in het verlengde van deze eerste lijn, is er de nabijheid 
van ziekenhuizen met het niveau van basisvoorzieningen. Zij kunnen 
mogelijk ook als alternatief voor de vermelde kleine poliklinische insti
tuten worden beschouwd. In beide gevallen kan het ziekenhuis de 
functie van diagnostische service en consultatie uitoefenen als het ligt 
te midden van de frontwerkers (huisartsen), met korte communicatie
lijnen en persoonlijke verhoudingen tot de specialisten. Dit alles kan 
tevens worden beschouvvd als een krachtig argument voor geografische 
spreiding van de functies van een ziekenhuis of - zoals hierboven 
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geformuleerd -- tevens voor het model van drie niveaus van zieken
huizen. 

Dit heeft ongetwijfeld ook positieve invloed op al die instanties die met 
de nazorg zijn belast, zoals de wijkverpleging. Men kan en mag een 
betere ontwikkeling van deze instanties verwachten als dit model en de 
bedoelde service en consultatie worden toegepast resp. verleend. Ook 
in ziekenfondskringen zal men een dergelijke ontwikkeling zeker toejui
chen, alleen al vanwege de doelmatigheid, die hiermee wordt gediend. 
Het moge dan waar zijn, dat de huidige tendens van fusie der zieken
fondsen hier en daar de vertrouwensrelatie ter plaatse afbreuk doet, 
voor degenen die meer zakelijke dan vertrouwensrelaties met zieken
fondsen onderhouden, is het een winstpunt, dat thans niveau en kwaliteit 
door deze schaalvergrotende samenwerking meer aandacht krijgen. 
Als het model van niveau-indeling gerealiseerd wordt, hetgeen een 
zekere natuurlijk-sociologisch gefundeerde indeling in verzorgingsge
bieden van de onderscheiden ziekenhuizen veronderstelt, zullen ook de 
districtsgeneeskundige diensten een dusdanige indeling van hun werk
gebieden moeten maken, dat het ambulancevervoer geen problemen 
ontmoet. 

Samenvattend en concluderend zouden we kunnen stellen, dat een 
afstemming van de onderscheiden "echelons" of lijnen van de gezond
heidszorg op elkaar een zodanig niveau van integratie kan bereiken, 
dat zowel de menselijkheid als de financiën ermee gebaat zijn. Zo'n, 
mijns inziens ideale ontwikkeling van de gehele gezondheids'zorg zal 
echter op haar weg vele barrières van bestaande en gegroeide situaties 
ontmoeten. 

OVERHEID EN ZIEKENHUIZEN BELEID 

Als de rijksoverheid er van overtuigd zou zijn dat de geschetste wense
lijke situatie ideaal zou zijn en als die situatie ook economisch én in 
medisch-technisch opzicht aanvaardbaar is, zo niet de voorkeur heeft, 
dan zou zij wellicht niet aarzelen het een en ander in een beleidsplan 
vast te leggen. Dat is voora;snog niet gebeurd. Bij herhaling heeft de 
regering echter betoogd, dat de enorm hoge kosten van de sector 
volksgezondheid ingrijpen noodzakelijk maken, met name omdat het 
overwegend om gemeenschapsgelden gaat. Alleen alom macro-econo
mische redenen is de huidige toestand onaanvaardbaar. 

Deze mijns inziens terecht ontwikkelde gedachtengang stuit bij de 
uitvoering op problemen. De landelijke coördinatie verloopt immers via 
een opmerkelijk groot aantal uiteenlopende dirigerende instanties, wat 
een effectief ingrijpen, en wel op een genuanceerde wijze, praktisch 
onmogelijk maakt. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. 
Het ziekenhuis ontvangt niet alleen aanwijzingen, voorschriften en advie
zen van de eigen organisatie, de Nationale Ziekenhuisraad en het depar-
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tement van Volksgezondheid, maar ook van het Staatstoezicht, het 
College voor Ziekenhuisvoorzieningen, het Centraal Orgaan Zieken
huistarieven, de Ziekenfondsraad, de onderscheiden beroepsorganisaties 
en vakbonden. Als het gaat om planning en bouw, komt daar een groot 
aantal instanties aan te pas, zoals het departement, het Staatstoezicht, 
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de provincie, hetgeen 
een snelle en goede besluitvorming belemmert. Er is noch duidelijkheid 
inzake de vraag wie uiteindelijk beslist, noch inzake de vraag hoe de 
verantwoordelijkheden nu eigenlijk wel liggen. Het ontbreekt de rijks
overheid aan wettelijke middelen om sturend en besturend op te treden. 
Nagenoeg hetzelfde kan worden gesteld ten aanzien van de prijsbe
heersing, welke taak aan het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ) 
is opgedragen. Zo legt het COZ meer nadruk op de kwantiteit dan op 
de kwaliteit van de dienstverlening: als financieringsnorm geldt het 
aantal verpleegdagen. Is - zo kan men zich terecht afvragen - het 
COZ als orgaan voor financiële controle wel de aangewezen instantie 
om te beslissen of een kwaliteitsverbetering haar prijs waard is? Daarbij 
komt, dat beroep op een uitspraak of beslissing van het COZ uitge
sloten is. Ook de Wet-AROB (administratieve rechtspraak overheidsbe
schikkingen) is hierop niet van toepassing, omdat dit orgaan met andere 
sociale instanties op de zgn. negatieve lijst is geplaatst, hetgeen tot de 
creatie van een werkelijke - ongewenste - machtpositie heeft geleid. 

Samenvattend en concluderend kunnen we stellen, dat het moeilijk is 
enige duidelijke lijnen van verantwoordelijkheden aan te brengen in de 
organisatie van de gezondheidszorg in ziekenhuizen. Het moet in deze 
situatie nagenoeg uitgesloten worden geacht, dat de rijksoverheid als 
coördinerende instantie enige ordening kan aanbrengen in dan wel greep 
kan krijgen op de bestaande organisatiestructuur, ook al is zij van 
mening - en mijns inziens terecht -, dat er een dergelijke belijning en 
ordening moet komen. 

AANBEVOLEN OPLOSSINGEN 

Het hele veld overziende moet men wel concluderen, dat de rijksover
heid enerzijds moet ingrijpen, anderzijds nauwelijks kan ingrijpen. De 
idee van nationalisatie, die meer dan eens geopperd is, lijkt ons -
hoewel het positieve kanten heeft - niet aan te bevelen, en wel om 
meerdere redenen. Zo zou dit onrecht doen aan al wat door het parti
culier initiatief tot stand is gebracht en nog steeds wordt gepresteerd. 
Aan het vele goede dat verricht is, zou mogelijk afbreuk worden gedaan. 
Een dergelijke "chirurgische" ingreep lijkt ons niet te stroken met de 
Nederlandse mentaliteit. 

Als nationalisatie wordt afgewezen, welke mogelijkheden zijn er dan 
nog om effectief op te treden ten einde de gewenste ordening te kunnen 
aanbrengen en het hiervóór geschetste model van denken in drie niveaus 
van ziekenhuizen te kunnen realiseren? Wie zou, bestuurlijk beschouwd, 
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die verantwoordelijkheid moeten dragen? Welk bestuurlijk model zou 
moeten gelden in aansluiting op het geschetste model van de drie 
niveaus van ziekenhuizen? 
Eén van de voorwaarden waaraan het model van de drie niveaus moet 
voldoen, is dat er regionaal gedacht, geopereerd en derhalve ook be
stuurd wordt. Er dient dus een regionaal bestuursorgaan te komen dat 
voldoende greep kan hebben c.q. krijgen op het besturen van zieken
huizen en al wat daarmee samenhangt. Als er in een bepaalde regio een 
gewestelijk bestuur of een gewest zou bestaan, dan zou dat de aange
wezen instantie kunnen zijn om de functie van controle op zich te 
nemen, daarbij ondersteund door de rijksoverheid. Zij zou er in dat geval 
voor moeten zorgen dat het algemeen klimaat, waarin dat bestuur moet 
functioneren, verbeterd wordt. 

De ontbrekende wettelijke middelen om sturend en besturend op te 
treden zouden de rijksoverheid moeten worden verschaft, zodat ze 
werkelijk als coördinerend en (be-)sturend orgaan, bijvoorbeeld bij bouw 
en planning, bij zaken als kwaliteitsverbetering en tarievenvastelling, 
kan functioneren. Dat zou een herverkaveling of overheveling van taken 
betekenen. Eerst dan kan een algemene klimaatsverbetering tot stand 
worden gebracht. Niemand zou het de rijksoverheid euvel kunnen duiden 
- zo men daartoe al bevoegd zou zijn -, dat ze, rekening houdend met 
bestaande, gegroeide situaties, een weg kiest van voorzichtig en tactvol 
handelen. De zaak van (mede-)menselijkheid zou echter indirect gediend 
zijn als ze in haar beleidsvoornemens in die richting koerst en die 
koers moedig volgt. 
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Boeken & brochures 

Parlement 

Dr. A. Vondeling: "Tweede Kamer: lam of leeuw?"; uitg. Arbeiderspers, Amster

dam; 7976; 280 pag.; f 23,50. 

Dr. M. P. C M. van Schende!en: "Parlementaire informatie, besluitvorming en 

vertegenwoordiging"; uitg. Universitaire Pers, Rotterdam; 7975; 302 pag.; f 32,50. 

Dr. 1. Kooiman: "Over de Kamer gesproken"; Staatsuitgeverij, Den Haag; 1976; 

352 pag.; f 32,50. 

Preekt dr. Anne Vondeling voor eigen 
parochie als hij in zijn boek "Tweede 
Kamer: lam of leeuw?" tot de conclusie 
komt dat de macht van de Tweede 
Kamer allerminst tanende is? De huidi
ge voorzitter van de Tweede Kamer 
heeft met zijn dertig jaar Kamerervaring 
in elk geval recht van spreken. Meer 
wellicht dan vele politicologen die het 
functioneren van ons parlement vanuit 
de studeerkamer hebben belicht. Na
tuurlijk komt ook Vondeling tot de con
clusie dat het beter kan. Zijn opmer
kingen over de versterking van de par
lementaire democratie en over de ver
groting van de invloed van de Tweede 
Kamer verdienen aandacht. Hij presen
teert zeven en dertig voorstellen tot 
verbetering, waarvan een aantal inmid
dels is achterhaald. 

Kritiek heeft Vondeling op de politieke 
partijen en hun kandidaatstellingspro
cedures. Met verkiezingen voor de deur 
is die kritiek interessant. Zo meent hij 
dat nieuwe Kamerleden onvoldoende 
voorbereid voor de leeuwen worden 
gegooid. Algemeell politieke, staats-

rechtelijke en parlementaire scholing 
van nieuwe Kamerleden ontbreekt en 
dat moet veranderen. Op dit punt vindt 
Vondeling twee politicologen aan zijn 
zijde. 

Uit de studie van dr. M. P. C. M. van 
Schende/en blijkt dat slechts een hand
jevol Kamerleden in staat is een wer
kelijk oordeel te vellen over wetsvoor
stellen. De meesten gaan af op het 
stemadvies van de specialist en ze 
geven dat nog ruiterlijk toe ook. Vol
gens Van Schendelen hebben onerva
reil Kamerleden lange tijd nodig om 
zich in te werken; zo dragen zij bij tot 
vergroting van de toch al niet geringe 
macht van de specialisten in de frac
ties. Onervarenheid is echter niet de 
enige oorzaak. Het ontbreekt ook aan 
voldoende personele en materiële hulp
middelen. Zo denkt ook dr. J. Kooiman 
er over. In zijn "Over de Kamer ge
sproken" komt hij echter wel tot de 
conclusie dat de invloed van de fractie 
op het Kamerlid groot is. Het Kamerlid 
staat meer onafhankelijk tegenover de 
kiezer dan tegenover zijn fractie. 
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Veel politicologen hebben al getracht 
ons van de onmacht van het parlement 
te overtuigen. Van Schendelen en 
Kooiman doen daaraan niet mee. Kooi
man rekent af met deze vooral sedert 
de zestiger jaren overdreven neiging de 
invloed van het parlement te kleineren. 
Zijn visie is dat de verwachtingen van 
de kiezer dikwijls te hoog gespannen 
zijn. De kiezer heeft geen dUidelijk 
beeld, vooral omdat hij wordt gecon
fronteerd met de eindfase van de par
lementaire wilsuitoefening: het plenaire 
debat. Dan zijn de politieke kaarten 
(meestal) reeds grondig geschud. Van 
Schendelen wijst er terecht op dat 
nogal verschillend wordt gedacht over 
het parlement, vooral onder de "par
lementoiogen". Daarom meent hij dat 
voorstellen voor hervormingen beter 
niet vanuit die hoek moeten worden 
gedaan. De politieke gemeenschap 
moet zichzelf meer hervormen. 

Als we Vondeling willen geloven, dan 
zijn wezenlijke hervormingen niet nodig. 
De meerderheid van de Kamer heeft 
daartoe de laatste jaren trouwens volop 
gelegenheid gehad, dankzij voorstellen 
van de zijde van de progressieven. De 
Kamermeerderheid heeft van die ge
legenheid echter geen gebruik willen 
maken. Achteraf bezien niet eens zó 
onverstandig. Dit temeer daar er in 
progressieve kring lang niet meer zo
veel aanhang is voor vernieuwings
plannen. Zo'n plan was de invoering 
van een gematigd districtenstelsel. Het 
is er niet van gekomen. Intussen heb
ben KVP en PvdA in hun kandidaat
stellingsprocedures wel vleugjes van 
een districtenstelsel opgenomen. De 
PvdA door de kandidaatstelling sterk te 
decentraliseren en de KVP via het sys
teem van regionale kandidaten. In bei
de gevalen wordt geklaagd over het 
risico hierdoor bekwame parlementa
riërs te verliezen. In de regio heeft men 
dikwijls meer oog voor de regionale 
belangen en gevoelens en minder voor 
de kwaliteit van de fractie. Als het 
schort aan kwaliteit bij de fracties, 

dan dienen de verwijten gericht te 
worden aan de partijen. Die zijn er in 
zulke gevallen onvoldoende in geslaagd 
hun achterbannen duidelijk te maken 
- om van kiezers maar niet te spreken 
- wat van een parlementariër wordt 
verwacht. 

Trouwens, sommige Kamerkandidaten 
- Vondeling signaleert het - weten 
ook niet altijd waaraan ze dreigen te 
beginnen. Onlangs maakte ik zelf nog 
mee, dat een regionale KVP-kandidaat 
schrok toen hij hoorde dat van hem 
wordt verwacht dat hij ook spreekbeur
ten vervult, teneinde zich aan het 
kiezersvolk te presenteren. Daaraan 
had deze kandidaat totaal niet gedacht. 
En waaraan zou hij wellicht nog meer 
niet gedacht hebben? Aan het feit, dat 
het vooral de gezinnen van Kamerleden 
zijn die de rekening van de parlemen
taire arbeid krijgen gepresenteerd? 
Vondeling merkt hierover op dat voor 
Kamerleden eigenlijk het celibaat zou 
moeten worden ingevoerd. De hier be
doelde kandidaat kreeg bij de kandi
daatstelling geen hoge notering. Op 
deze wijze wordt hem wellicht veel niet 
verwachte ellende bespaard. De kan
didaatstellingsprocedure kent ook posi
tieve kanten. 

De nieuwe Kamerleden hebben in deze 
maanden de gelegenheid zich omtrent 
het parlementaire werk nader te oriën
teren, om aldus straks meer leeuw dan 
lam te kunnen zijn. En omdat een "cur
sus voor het Kamerl id" nog ontbreekt, 
zèllien ze het moeten doen met bij
voorbeeld Vondeling en Kooiman. 

Laatstgenoemde is eindelijk een weten
schapper, die leesbaar weet te schrij
ven over bijna alles wat een parlemen
tariër te doen heeft en te ervaren krijgt, 
over de rol van de fracties, vaste com
missies en de relaties van het parle
ment met het kabinet. De studie van 
Van Schendelen heeft interessant ma
teriaal opgeleverd, maar laat zich moei
lijk lezen. 

Politieke partijen wordt tenslotte aan-
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bevolen vooral ook aandacht te schen
ken aan de instructie van hun Kamer
kandidaten. Het instituut van de Twee-

de Kamer zelf zou daaraan ook nuttige 
bijdragen moeten leveren. 

G. H. C. Halleen* 

• De heer Halleen is ambtelUk secretaris van de KVP-fractie in de Tweede Kamer. (Red.). 

"Een dienstreis voor burgers" 
K. L. Poll: "Een dienstreis voor burgers"; uitg. Meulenhoff, Amsterdam; 1976; 
182 pag.; f 22,50. 

"Een dienstreis voor burgers" is geen 
politieke verhandeling, maar een essay. 
Poll geeft een persoonlijke, sterk door 
een gevoel voor culturele waarden en 
normen geïnspireerde visie; zijn aan
dacht gaat met name uit naar de om
gangsvormen en de onderlinge betrek
kingen in onze samenleving, naar ons 
wereldbeeld en toekomstbeeld. De 
raakvlakken met het politieke gebeuren 
liggen derhalve grotendeels op het ge
bied van cultuurbeleid, onderwijs, en 
het politieke stelsel als zodanig. 

Als kernpunt van de democaratie ziet 
Poll onze gelijkheid als burgers; dit is 
niet een idelaal waar we naar moeten 
streven, het is een uitgangspunt en 
blijft per definitie onaangetast door alle 
evidente ongelijkheden tussen mensen. 
Eerst met deze gelijkheidsregel als 
basis kunnen we afspraken maken over 
de inrichting van ons bestuur en over 
de mate waarin we met individuele 
verschillen rekening willen houden. 
Dergelijke verschillen moeten niet weg
gewerkt worden, we moeten er juist 
een gevoel voor leren ontwikkelen en 
in dit gevoelsaspect met name voor de 
redelijkheid een plaats inruimen. 
Dit gelijkheidsbesef is niet vanzelfspre
kend; het is van recente datum en 
wordt bij voortduring bedreigd. Het 
wordt bijvoorbeeld bedreigd door al 
degenen die de bevolking indelen in 
domme, behoudende en slimme, be
weeglijke burgers. Het wordt ook be
dreigd door een democratiseringsbe
weging die de gelijkheid van burgers 
verwart met de gelijkheid van functio
narissen, en een universiteit of bedrijf 

beschouwt als een "mini-staat". Func
tionarissen zijn aangesteld na gebleken 
geschiktheid en worden geacht samen 
te werken, terwijl in een democratische 
staat de gelijkheid van allen a priori 
vaststaat en een georganiseerd wan
trouwen inherent is aan de besluitvor
ming. Andere bedreigingen voor de ge
lijkheid van alle burgers zijn het profijt
beginsel en de polarisatie. In het laat
ste geval ontstaat de dreiging wanneer 
pol itieke tegenstanders het recht van 
spreken betwist wordt, of wanneer in
tegriteit hun categorisch ontzegd wordt. 
De polarisatie treedt niet alleen aan 
de dag wanneer een regeringsfractie 
haar macht gebruikt om "de buit binnen 
te halen" of een burgemeester zijn 
vlag van het verkeerde gebouw wil 
laten wapperen, maar ook in de gehele 
welzijnsideologie. De overheid accep
teert niet dat ze in dienst van de bur
gers staat, ze is niet bereid haar con
tacten met burgers het onpersoonlijke 
karakter te geven dat de gelijkheids
gedachte impliceert. 

In Poli's visie is welzijn een individueel 
en tijdelijk gevoel, en valt het daarmee 
buiten het terrein van de burgerlijke 
gelijkheid. Een algeheel achterblijven 
van welzijn moet een waarschuwing zijn 
voor de politieke vertegenwoordigers, 
maar in plaats daarvan zien de staats
functionarissen er een kans in zich van 
onpersoonlijke belangenbehartigers te 
ontwikkelen tot weldoeners der ver
drukten. De zgn. Knefpuntennota stelt 
dat CRM "het maatschappelijk welbe
vinden" van de mensen zou dienen 
te garanderen, nu welzijn niet meer als 
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zelfstandig aspect van menselijk be
staan, maar als hoofdkenmerk van onze 
maatschappij wordt beschouwd; het 
ministerie van CRM wordt gepresen
teerd als de "krachtcentrale" van wel
zijnsbevordering. Poll is bezorgd over 
deze ontwikkeling, die hij voornamelijk 
toeschrijft aan de expansiedrift van 
hulpverleners die door hun rol als red
der in de nood tegemoet komen aan 
hun verlangen naar een zinvol en be
vredigend bestaan. Hij citeert o.a. 
Roeland Kerbosch, die opgetogen ver
telt over zijn spannende belevenissen 
in Afrika, als blanke in een samenleving 
die gelukkig heeft doorgekregen dat 
wij hun vijanden zijn, maar tevens als 
blanke die duidelijk heeft gemaakt dat 
hij persoonlijk aan de andere kant 
staat. 
Het superioriteitsgevoel en de schijn
edelmoedigheid van onze ontwikke
lingshulp ziet Poll gesymboliseerd in de 
naam "Samsam" van Pronk's voorlich
tingsblaadje voor de scholen, te ver
gelijken met de rol als beschermer van 
zielige, lieve burgers die de overheid 
zich in eigen land aanmeet. Gedepri
veerden, mensen met achterstandspro
b!ematiek, kansarmen: "zo praat je 
niet over jezelf, zo praten anderen 
over je". De beloften van spreiding 
van macht, inkomen en kennis stellen 
de overheid mede in staat de burger 
steeds afhankelijker te maken; niet het 
welzijn neemt hierdoor toe, maar de 
onverschilligheid en de afzijdigheid. Dit 
soort beleid, met alle reclame die er 
voor wordt gemaakt, getuigt van zelf
overschatting; daarnaast kan het stre
ven naar welzijn ook ervaren worden 
als gGnotzucht, of een tekort aan 
plichtbesef, wijsheid en medeleven. 

Onderwijs - "draaiboek van een 
dwingeland" 

Veel aandacht besteedt Poll aan het 
onderwijsbeleid. Van Kemenade stelt 
dit beleid in dienst van het verkleinen 
van sociale ongelijkheid; voor Poll I::> 
de gelij~~heid als burgers uitgangspunt, 

terwijl het verkleinen van waardever
schillen tevens ieders waarde vermin
dert, in eigen ogen en in de ogen van 
anderen. Poll ziet de Contourennota 
dan ook als een wanhopige pogingen 
om de voorkeur voor gelijkheid te ver
zoenen met de erkenning van ongelijk
heid, en schaalvergroting met indivi
dualisering. Hij vraagt zich af, hoe een 
minister in volle vredes- en welvaarts
tijd een nota het land kan insturen 
waarin hij de opheffing aankondigt van 
vrijwel 8[le historisch gegroeide vor
men van onderwijs. In de nota (het 
"koortsige, anti-intellectuele proza, dat 
velen thans aanspreekt") mist hij zelf
vertrouwen en de rustige trots op dat
gene wat bereikt is. In de afgelopen 
periode heeft het onderwijs wel dege
lijk bijgedragen tot de grote en belang
rijke sociale en politieke stromingen, 
en het huidige onderwijs wordt evenmin 
gekarakteriseerd door ongelijke kan
sen, al is de geschiktheid van leer
lingen uiteraard ongelijk. 

Het is dan ook zeer onterecht wanneer 
Van Kemenade stelt: "Onderwijsbeleid 
was in het verleden een beleid van 
geld uitdelen en regeltjes treffen, zodat 
dit geld tot op de cent precies verdeeld 
werd. Pas de laatste jaren is de over
heid ook een constructief beleid gaan 
voeren. De Contouren nota wil de 
klemtoon verschuiven van "hoofd en 
handen" naar meer creativiteit, emotio
nele kwaliteiten, solidariteit, en derge
lijke. Poll bespeurt met name onver
schilligheid, tegenover leerlingen (als 
proefkonijnen voor onze volwassen 
problemen rond de sociale gelijkheid), 
lel-aren (die binnen één school de ver
schillen in geschiktheid moeten ver
zO'3nen) en de traditionele (beroeps
gerichte) vakken. Dit alles is samen 
te vatten als "het ontbreken van de 
liefde voor onderwijs", waarmee de 
nota gekwalificeerd is als het "draai
boek van een dwingeland" en de 
"machtsdroom van een padvinder", 
omdat de minister bovcildian in zijn 
tactiek niet de terughoudendheid op-
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brengt die van een machtig functiona
ris verwacht mag worden. 
In de Contourennota wordt vaak ge
wezen op het niet-maatschappUgerichte 
en het vervreemdende in ons onderwUs. 
Poll vraagt zich af, wie dan wel het 
volgroeide maatschappelUk bewustzUn 
bezit dat als norm moet dienen, en 
of de vervreemding zou verdwUnen 
door lessen met als programma de 
agenda van een ministerraadsvergade
ring. In zUn visie moet van de basis
vakken juist een vervreemdend effect 
uitgaan: op school mogen leerlingen 
kennis maken met wereldbeelden en 
culturen waarvan ze het bestaan zelfs 
niet hadden vermoed. Zo is geschie
uenis, waarvan de nota niet rept, één 
van de vakken die kinderen het besef 
geven van het gemeenschappelUke met 
tUdgenot€n, voorgeslacht en nage
slacht. Dit besef betekent méér voor 
maatschappelUke oriëntatie en ver
draagzaamheid dan de "veranderdrift 
en verpleegzucht van het ongelUkheids
ressentiment" . 
Wel sluiten deze onderwijsplannen aan 
bij wat Poll noemt "het sentimentele 
wereldbeeld": een betrokkenheid die 
gekenmerkt is door kortstondigheid en 
overdrijving, en daarmee in wezen door 
onverschilligheid. De sentimentele bur
ger is een opportunistische absolutist, 
die in zUn simpel wereldbeeld voor 
zichzelf de edelste plaatsen reserveert 
en daardoor niet meer weg te denken 
valt. Dit goedkope idealisme kan zelfs 
geinstitutionaliseerd worden; de drang 
tot voortdurende grensoverschrUding 
valt dan samen met een, soms met 
vertedering gemengde minachting voor 
wat voorbUe doden hebben gemaakt en 
bedacht. "Kennis, maar ook normen 
en waarden veranderen momenteel 
zeer snel" (Contourennota) is het soort 
uitspraken dat niet van inzicht, maar 
van onverschiligheid getuigt. 

Pedant cultuurbeleid 

Het laatste deel van het boek gaat over 
kunst. In Poli's visie laat kunst, als 

persoonsgebonden uitdrukkingsvorm, 
zich niet ongestraft democratiseren of 
rationaliseren. Hiermee is weer het 
spanningsveld geschetst ten opzichte 
van het overheidsbeleid: "een werkelUk 
cultuurbeleid richt zich met voorrang 
op de mensen in de maatschappelUke 
achterhoede" (Van Doom). Een cul
tuurbeleid dat "bewustwording in de
mocratische zin wil bewerkstelligen" 
en "dient te funct:oneren vanuit één 
visie en een regie op het welzUn", is 
in Poli's opvatting pedant en misplaatst. 
Zeker wanneer de technische vaardig
heden, de offervaardigheid en de terug
houdendheid verdwijnen, resteert nog 
slechts "de gulzigheid en de mateloze 
pretentie van het eigen gelUk". Een 
cultuurbele'd dat opvattingen bij zijn 
burgers wil vervangen door andere 
(vaak bij degenen die ten opzichte van 
de welzijnswerkers in een afhankelijke 
positie verkeren), is in strijd met het 
uitgangspunt van de gelijkheid van alle 
bUI-gers. De eigen waarde van de kunst 
komt in de verdrukking wanneer kun
stenaars gestimuleerd worden iets te 
brengeil "waar de mensen iets aan 
h"bben", en dan geen platte lolbroe
kerij, en bij voorkeur voor kansarmen. 
Voor Poll is de gedemocratiseerde 
kunstenaar het teken van een grauwe, 
onheilspellende denkwereld. 

Noodzakelijk tegenwicht 

Uit deze inhoudsbeschrijving zal ge
bleken zijn, dat Poll zich met name 
keert tegen de zelfbenoemde verzor
gei"S, tegen de aanmatiging en arro
gantie van de macht, tegen de "wij, 
hier en nu" -verering, tegen degenen 
die inzicht in de samenleving tot hun 
specialisme verklaren, tegen degenen 
die hun streven naar invloed verhul
len als edelmoedigheid. Hij spreekt niet 
enkel vanuit een gevoel van irritatie, 
maar ziet in deze trends een bedreiging 
die veel belangrijker is dan de econo
misch problemen in ons rUke land. De 
e'gen waarde van onderwijs, kunsten, 
wetenschappen en godsdienst komt 
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zowel door het profijtbeginsel ("ieder 
voor zich") als door het welzijnsbegin
sel ("de staat voor allen") in de ver
drukking. Beide principes zijn er op 
gericht rijker, machtiger, beter, geluk
kiger te worden, terwijl het gevoel van 
persoonlijke morele verplichting ont
breekt. Poll denkt zelfs aan een nieuwe 
"Maatschappij tot Nut van het Alge
meen" om de burgers de kans te geven 
hun tijd en energie te richten op iets 
dat los staat van hen zelf, en een halt 
toe te roepen aan de anonimiteit, de 
dode nota-taal, de monotonie, de uit
zichtloosheid, het narcisme, de onver
schilligheid. 

"Een dienstreis voor burgers" is een 
lezenswaardig boek; Poli's invalshoek 
speelt in de discussies over onderwijs 
en overheidsvoorzieningen een te ge
ringe rol. Zijn benaderingswijze biedt 

een noodzakelijk tegenwicht tegen de 
schijnbare of reële logica van alle klei
ne maatregelen die samen onze koers 
bepalen. Een dergelijke, op culturele 
overwegingen gebaseerde visie is 
moeilijker over te dragen dan bijvoor
beeld een polariserend standpunt dat 
aansluit bij het gangbare jargon; daar
om is het ook niet hinderlijk, dat Poll 
in de keuze van zijn citaten en voor
beelden uiterst selectief te werk gaat. 

De boodschap van het boek zit in de 
geest van de benadering, en daarmee 
wordt een discussie over de juistheid 
van bepaalde ondergeschikte concrete 
punten irrelevant. "Een dienstreis voor 
burgers" kan aan allen die in maat
schappelijke stromingen geïnteresseerd 
zijn, ten zeerste worden aanbevolen. 

J. L. K. F. de Vries* 

* Dr. De Vries is werkzaam bij de afdeling Centra I Planning and Economics van Shell Neder
land te Rotterdam. (Red.). 

Ontvangen publikaties~' 

Het politieke stelsel 

"Verzuiling, pacificatie en kentering in 
de Nederlandse politiek"; door dr. A. 
Lijphart; uitg. J. H. de Bussy, Amster
dam; tweede herziene druk, 1976; 255 
pag.; f 19,50. 

Dit boek wil een bijdrage leveren aan 
de discussie over de werking van het 
Nederlandse politieke stelsel door mid
del van een analyse van de paciticatie
politiek, die ons democratisch stelsel 
na 1917 ongeveer een halve eeuw be
heerste, en de ingrijpende verande
ringen hierin sinds het midden van de 
jaren zestig. De auteur behandelt eerst 
het tijdperk van de pacificatie-politiek, 
waarin Nederland ondanks de grote on
derlinge verdeeldheid zowel politiek 

stabiel als democratisch wist te blijven. 
Aan de orde komen: de verzuiling en 
de politieke gevolgen daarvan, het 
zwakke nationale saamhorigheidsge
voel, de wijze waarop de leiders van 
de verzuilde politieke partijen en so
ciale organisaties desondanks tot 
vruchtbare samenwerking konden ko
men, de politieke spelregels die de 
leiders hierbij in acht namen, en de 
verhouding tussen elite en gewone 
man. Vervolgens bespreekt hij de theo
rie van de pacificatie-pol itiek en een 
aantal andere theorieën, die betrekking 
hebben op de politieke stabiliteit in 
democratische stelsels. Tenslotte for
muleert hij een aantal nieuwe stellingen 
die de theorie van het pluralisme pogen 
te versterken. 

* ue aankondigingen in deze rubriek zUn merendeels gebaseerd op samenvattingen en andere 
informatie van de kant van de uitgevers. Wij willen de lezers graag attent maken op de vele 
publikaties die ons worden toegezonden, maar zoals men zal begrijpen, ontbreekt ons de ge
legenheid al deze boeken en brochures zelf te (laten) beoordelen. (Red.). 
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Politicologie 

"Kernthema's van de politicologie"; 
bundel onder redactie van M. van 
Schendelen; uitg. Boom, Meppel; 1976; 
296 pag.; f 34,50. 

De wetenschap van de politicologie 
heeft de laatste jaren in Nederland be
hoorlijk de aandacht op zich gevestigd. 
Diverse conflicten tussen politicologen 
hebben naar buiten licht de indruk 
doen ontstaan, dat tussen politicologen 
onverzoenbare tegenstellingen bestaan 
over de inhoud van het vakgebied zelf. 
Inderdaad nemen de meningsverschil
len soms markante en ongewone vor
men aan. Dat mag echter niet leiden 
tot de gedachte als zouden er binnen 
de politicologie geen gepacificeerde 
auteurs zijn die het onderling globaal 
eens zijn over de kernthema's van de 
politicologie. Wat kan men, gezien het 
pluralisme binnen de politicologie, be
schouwen als harde kernen van dit 
vakgebied? Welke politieke verschijn
selen en welke politicologische inzich
ten kunnen daartoe gerekend worden? 

Nederlands-Indië 

"Van orde en rust, aspecten van de 
houding der Rooms-Katholieke Staats
partij tegenover Nederlands-Indië, 1918-
1940"; doctoraalscriptie (geschiedenis) 
van J. A. Klomp te Kerkrade; 1975; 75 
pag. Deze scriptie kan men te leen 
vragen bij het Centrum voor Staatkun
dige Vorming. 

De auteur nam als onderwerp van zijn 
studie aspecten van de RKSP die meer 
rechtstreeks met Nederlands Oost
Indië verband hielden tijdens het inter
bellum van 1918-1940. Het gaat hierbij 
in het bijzonder om de mobilisatie van 
de katholieke achterban, de schepping 
van organisatorische voorzieningen bin
nen het partij-apparaat, de bemanning 
van de fractie met Indische specialisten 
en de contacten met verwant politieke 
groeperingen in Nederlands-Indië zelf. 
Andere aspecten, zoals de kandidaat
stelling binnen de partij, het opstellen 

van de verkiezingsprogramma's, het 
relatieve belang van bepaalde politieke 
vraagstukken gedurende een kabinets
periode en allerlei andere invloeden die 
mede hun stempel hebben gedrukt op 
het koloniaal beleid blijven buiten be
schouwing, omdat hun werking zich 
niet tot het beleid jegens Nederlands
Indië beperkt heeft. Ook de activiteiten 
van de verschilende missionerende 
orden en congregaties komen niet aan 
bod. Zij bewogen zich op een ander 
terrein en streefden een ander doel na, 
ook al nam Nederlands-Indië bij hun 
optreden een speciale plaats in. Voor
zover de activiteiten van de missie en 
die van de RKSP elkaar echter onder
steunden, komen zij wel ter sprake. 

De toekomst 

"Naar een maatschappij zonder toe
komst?"; door P. Nijkamp; uitg. Oe 
Vuurbaak, Groningen; 1976; 176 pag.; 
f 14,90. 

Dit boek over vraagstukken van de 
toekomst heeft een tweeledig doel. In 
de eerste plaats bevat het veel kriti
sche informatie over pas verschenen 
toekomststudies en over een veelheid 
van toekomstvragen. Daarnaast poogt 
het vanuit een christelijke visie op de 
verantwoordelijkheid van de mens een 
aantal concrete antwoorden te geven 
en nieuwe richtingen te wijzen. De 
vraagstukken die aan de orde worden 
gesteld, zijn onder andere de groei
malaise, de milieu-, ruimte- en energie
problemen, het werkloosheidsvraag
stuk, het probleem van de voedsel
schaarste alsmede de problematiek van 
de ontwikkelingslanden. De noodzaak 
tot een diepgaande bezinning op én 
van een andere koers ten opzichte van 
de huidige situatie wordt voortdurend 
beklemtoond. Het boek is gepubliceerd 
onder auspiciën van het Gereformeerd 
Wetenschappelijk Genootschap (GWG) 
en het Gereformeerd Sociaal en Eco
nomisch Verband (GSEV). De tekst is 
een nadere uitwerking van een door 
prof. Nijkamp gehouden inleiding op 
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een jaarvergadering van het GSEV en 
van een college, gegeven in het kader 
van een door het GWG in 1975 geor
ganiseerde collegecyclus in het Stu
dium Generale programma van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. 

De spektakelmaatschappij 

"De spektakelmaatschappij" ; door Guy 
Oebord; uitg. Het Wereldvenster, 
Baarn; 1976; 139 pag.; f 18,50. 

De auteur, in 1931 in Parijs geboren, 
was vanaf de oprichting lid van de 
Situationistische Internationale (1957-
1972) en redigeerde geruime tijd Inter
nationale situationniste, het belangrijk
ste tijdschrift van deze organisatie. In 
1967 publ iceerde hij La Société du 
Spectacle, dat hij in 1973 verfilmde. 
Het boek stelt zich niet ten doel enkele 
geïsoleerde politiek-kritische opmer
kingen te maken, maar wil een totale 
kritiek op de bestaande wereld formu
leren, dat wil zeggen op alle aspecten 
van het moderne kapitalisme en zijn 
algemene systeem van illusies. Het 
gehele leven in de samenlevingen 
waarin de moderne produktieverhou
dingen heersen, dient zich volgens de 
auteur aan als een ontzaglijke opeen
hoping van spektakels. Daaronder ver
staat hij dan het resultaat en tegelijker
tijd het doel van de bestaande produk
tiewijze. Hij stelt dat de overheersing 
van de economie over het maatschap
pelijk leven in de bepaling van iedere 
menselijke realisatie een duidelijk ver
val met zich mee heeft gebracht van 
het zijn tot hebben. Debord behoorde 
in mei 1968 tot de meest extremistische 
stroming in de revolutionaire beweging. 

Cahiers voor het christelijk onderwijs 

1. "Centrum en omtrek; stemmen uit het 
christelijk onderwijs over de Contou
rennota van minister Van Kemenade"; 
medewerkers: drs. B. de Haan, prof. 
mr. I. A. Diepenhorst, prof dr. J. W. 
van Hulst en dr. C. A. de Leeuw; uitg. 
Kok, Kampen; 1976; 99 pag.; f 10,90. 
2. "Rechts en Averechts, werkcahier 

over politieke en maatschappelijke vor
ming bij het christelijk voortgezet on
derwijs"; uitg. Kok, Kampen; 1976; 119 
pag.; f 12,50. 

Beide boekjes werden uitgegeven on
der auspiciën van de Stichting Unie 
"School en Evangelie" te Amsterdam. 
Met deze cahiers wil de Unie de dis
cussie stimuleren over genoemde on
derwerpen, de Contouren nota en de 
politieke en maatschappelijke vorming 
bij het christelijk voortgezet onderwijs. 
In het eerste cahier doet dr. de Leeuw 
bovendien een poging om een eigen 
visie te geven op de toekomst van het 
christelijk onderwijs. Hij stelt dat de 
scholen niet alleen de taak hebben de 
leerlingen zicht te geven op het zijn
met-anderen, maar ook moeten spreken 
over het zijn-met-ons-zelf. Met name 
de christelijke, dus ook de katholieke, 
scholen moeten de leerlingen er van 
doordringen, dat de polarisatie en de 
onderlinge verwijdering niet automa
tisch met gerezen problemen gegeven 
zijn, maar met de mens, die door zijn 
liefdeloosheid de zo noodlottige on
derlinge vervreemding schept en dáár
door vele problemen onoplosbaar 
máákt. 

Gekleurd onderwijs 

"Het onderwijs gekleurd, zes politieke 
en levensbeschouwelijke visies op hel 
onderwijs"; onder coördinatie van drs. 
H. Beks; uitg. Staf/eu, Leiden; 1976; 
229 pag.; f 32,50. 

In talloze discussies over actuele on
derwijsproblemen spelen fu ndamentele 
politieke en levensbeschouwelijke vi
sies een belangrijke rol zonder dat ze 
altijd helder uit de verf komen. Dit 
boek wil de lezer een staalkaart voor
houden van een aantal van die visies. 
In de politieke sfeer werd gezocht naar 
auteurs die zich verwant voelen met 
het liberalisme, het socialisme en het 
marxisme. De levensbeschouwelijk ge
richte bijdragen worden verzorgd door 
schrijvers die "thuis zijn" in respec-
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tievelijk de protestants-christelijke de 
rooms-katholieke en de humanistische 
onderwijsvisie. De auteurs werd ver
zocht een antwoord te geven op de 
vraag: wat is nu het meest kenmer
kende aan de wijze waarop vanuit uw 
politieke richting of levensbeschouwing 
gedacht en gesproken wordt over on
derwijs. Oplossingen voor een aantal 
actuele onderwijsvraagstukken worden 
niet gegeven, maar wel worden be
staande analyses en standpunten ge
bruikt als illustratie voor de grondsla
gen en uitgangspunten van de door de 
auteurs beschreven visie. 

Ruimte voor onderwijs 

"Ruimte voor onderwijs - een discus
sienota over educatief verlof en weder
kerend onderwijs voor werknemers"; 
uitg. Verbond van Nederlandse Onder
nemingen (VNO) en Nederlands Chris
telijk Werkgeversverbond (NCW) beide 
te Oen Haag; 1976; 43 pag.; prijs niet 
aangegeven. 

Deze nota, opgesteld door een com
missie van het VNO/NCW beoogt een 
terreinverkenning en een eerste aanzet 
voor een beleidsbepaling op enkele 
hoofdzaken te zijn terzake van educa
tief verlof en wederkerend onderwijs 
voor werknemers. In de nota wordt een 
analyse gegeven van het begrip educa
tief verlof en van de interpretatie die 
er in enkele westerse landen aan wordt 
gegeven. Daarin komt onder andere 
naar voren dat dit verlof steeds ge
plaatst dient te worden tegen de ach
tergrond van het maatschappelijke en 
sociaal-economische patroon van die 
landen. Daarom wordt een schets ge
geven van het Nederlandse kader. Ver
volgens wordt ingegaan op de educa
tieve voorzieningen, de doelgroepen 
die in het geding zijn, de duur van het 
verlof, de financiering ervan en het 
institutionele kader voor eventuele 
regelingen. Aangegeven wordt, dat de 
eventuele realisering van een stelsel 
voor educatief verlof afhangt van de 
ruimte die de sociale partners daar-

voor in het kader van de arbeidsvoor
waarden beschikbaar willen stellen. 
Ook wordt gesteld dat ten aanzien van 
de financiering afspraken gemaakt 
moeten worden in de bedrijfstakken. 

Onderwijs zonder paspoort 

"Onderwijs zonder paspoort", een 
brochure samengesteld door J. W. M. 
van Spaandonk, in opdracht van de 
Nederlandse afdeling van de Fondation 
Européenne de fa Culture, Jan van 
Goyenkade 5, Amsterdam; 1976; 56 
pag.; f 2,-. 

De Europese Culturele Stichting heeft 
in 1969 een plan gelanceerd om te 
komen tot een wetenschappelijk ver
:lntwoorde prognose van de te ver
wachten maatschappelijke ontwikke
lingen in het laatste kwart van deze 
eeuw. Het plan is onderverdeeld in 
vier concrete projecten, waaronder on
derwijs. Sinds 1969 zijn op dit terrein 
v:jitien publikaties als resultaat van on
derzoekingen verschenen. Door de 
a~teurs die daaraan hebben meege
werkt is eind 1975 een samenvattende 
synthese gemaakt en gepubliceerd on
der de titel /'Education créatrice. Van 
S,oaandonk heeft de hoofdlijnen uit dat 
eindrapport gedestilleerd en in deze 
brochure samengevat. De opzet van het 
project blijkt paralel te lopen met wat 
minister Van Kemenade op nationaal 
niveau met de Contourennota beoogt. 
Het gaat om een analyse van wat er 
overal in het onderwijs vooral met be
trekking tot de maatschappelijke ont
wikkelingen gaande is, en om het trek
ken van lijnen naar de toekomst. 

Audio-visuele media 

"Audio-visuele media in het onderwijs"; 
uitgave van het Centraal Overleg Voor
lichting Audio-Visuele Media (COVAM), 
Postbus 30, Hoevelaken; 1976; 52 pag.; 
f5,-. 

Het is de bedoeling van deze nota aan 
te geven, dat een zo grote organisatie 
als het geïnstitutionaliseerde onderwijs 
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door een goede samenwerking, met 
name in de sector van de dienstver
lening, veel kan doen om de onderwUs
gevenden te ondersteunen in hun taak 
het onderwijsproces zo goed mogelijk 
vorm te geven. Deze dienstverlening 
is bovendien onontbeerlijk om op ver
antwoorde wijze gebruik te maken van 

nieuwe middelen en methoden. Die kun
nen een bijdrage leveren, zowel om de 
menselijke aspecten in het onderwijs 
meer recht te doen, als om de realise
ring van de onderwijstaak mogelijk te 
maken binnen een samenleving waarin 
de grenzen van de economische groei 
zichtbaar worden. Deze nota wil een 
rationele verkenning bieden van de mo
gelijkheden om de verbetering van het 
onderwijs op meer effectieve wijze te 
ondersteunen, in het bijzonder wat be
treft het gebruik van audio-visuele me
dia in het onderwijs. De publikatie is 
derhalve primair bedoeld voor degenen 
die bij de beleidsvorming ten aanzien 
van deze ondersteuning betrokken zijn. 
Uiteindelijk gaat het echter om het 
scheppen van de voorwaarden die een 
verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs mogelijk moeten maken, al
dus de uitgever. 

Gezondheidszorg 

"De structuur van de Nederlandse ge
zondheidszorg"; door dr. P. C. Damen 
en drs. W. J. F. J. Nuvens; uitg. de 
Tijdstroom, Lochem; 1976; 182 pag.; 
f37,-. 

Dit boek bevat een uitvoerige door
lichting van de gehele gezondheidszorg 
in Nederland. Vooral wordt gekeken 
naar de patiëntenstromen door de ver
schillende echelons. De auteurs komen 
tot de conclusie, dat de echelonnering, 
zoals die in de Structuurnota Gezond
heidszorg is aangegeven, inderdaad 
toepasbaar is op de gezondheidszorg, 
en illustreren hun betoog met veel 
cijfermateriaal. De huisarts neemt als 
generalist een centrale pOSitie in: hij 
stuit de eerste storm. Aparte aandacht 
krijgen de tandheelkunde, de verlos-

kunde en de revalidatie. De spreiding 
van vele voorzieningen wordt wille
keurig, zoal niet chaotisch genoemd; 
een duidelijke systematiek ontbreekt. 
Regionalisering zal meer moeten zijn 
dan een administratieve indeling en zal 
moeten uitmonden in een bestuurlijke 
hervorming, waarbij de centrale over
heid bevoegdheden aan de regio's 
overdraagt en de (financiële) randvoor
waarden bepaalt. De auteurs zijn, on
danks de geconstateerde ondoelmatige 
spreiding, optimistisch over de bruik
baarheid van regionalisering voor de 
planning in de gezondheidszorg. 

VNO-publikaties 

1. Multinationals en sociaal beleid; 26 
pag.; f 3,50; 

2. Arbeidsbemiddeling; 35 pag.; f 6,50; 
3. Wie beslist over investeringen; 35 

pag.; eerste exemplaar gratis; 
4. Medezeggenschap in kleinere on-

dernemingen; 30 pag.; f 8,-. 
Deze publikaties, verschenen in sep
tember 1976, zijn uitgegeven door het 
Verbond van Nederlandse Onderne
mingen (VNO), Den Haag. 

De eerste brochure geeft een samen
vatting van de inhoud van vijf rappor
ten waarin met name het beleid van 
multinationale ondernemingen op so
ciaal terrein en op het gebied van de 
arbeidsverhoudingen in de ontwikkelde 
en de ontwikkelingslanden onder de 
loupe wordt genomen. Deze rapporten 
werden opgesteld door de Raad van 
Beheer van de Internationale Arbeids
organisatie in Genève. 
De tweede brochure handelt over het 
vraagstuk van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Aan de orde komt infor
matie over bedrijven en regio's, over 
personeelsbestand en -beleid. Ingegaan 
wordt op de contacten van de bedrij
ven met de arbeidsbureaus, en op de 
kwaliteit van het aanbod. Tenslotte 
wordt nog iets gezegd over de erva
ringen met ontslagen. 
De derde brochure doet verslag van 
discusies op de Algemene Ledenver-
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gade ring van het VNO op 26 mei 1976. 
Centraal staat de vraag in welke mate 
en met welke middelen men (vanuit de 
politiek en de vakbeweging) een grote 
invloed van de overheid en de werk
nemers wil bereiken, inhoeverre het 
beoogde doel wordt bereikt, en hoe 
zich dit verhoudt tot het handhaven van 
dat stuk ruimte dat nodig is om de 
ondernemingsbesluitvorming niet tot 
een fictie te maken. 
De vierde brochure wil een indruk 
geven van de wijze waarop medezeg
genschap in ondernemingen met minder 
dan 100 personeelsleden in de praktijk 
functioneert. (In bedrijven met minder 
dan 100 personeelsleden kan geen 
ondernemingsraad worden ingevoerd). 

Arbeidsverhoudingen 

"Arbeidsverhoudingen in Nederland -
een inleiding"; door prof. dr. W. Albeda; 
uitg. Samsom, Alphen aan den Rijn; 
1975; 175 pag.; f21,25. 

In dit boek wordt een schets gegeven 
van de Nederlandse arbeidsverhou
dingen. Welke organisaties zijn daarbij 
betrokken, hoe functioneren zulke or
ganisaties en wat willen zij bereiken? 
Het gaat om de betrekkingen tussen 
werknemers en hun ondernemingen, 
tussen vakverenigingen en werkgevers
organisaties, tussen deze organisaties 
en de staat. De auteur bespreekt ver
der de collectieve arbeidsovereen
komst en het onderhandelingsproces 
dat daarbij hoort. Medezeggenschap en 
democratisering van het bedrijfsleven 
en hun relatie tot het samenspel van 
vakverenigingen en bedrijfsleiding ko
men uitvoerig aan de orde, evenals de 
ontwikkeling van arbeidsvrede en ar
beidsonrust in ons land. De betrek
kingen tussen de wereld van de arbe:d 
en de maatschappij als geheel, zoals 
die bijvoorbeeld bij het ontwerpen van 
een inkomenspolitiek een rol spelen, 
ontbreken evenmin in dit inleidende 
overzicht. De auteur die een leerstoel 
voor "Arbeidsverhoudingen" bekleedt 
aan de Erasmusuniversiteit in Rotter-

dam, is tevens lid van de Eerste Kamer 
voor de ARP. Hij heeft vele geschrif
ten over de onderhavige materie op zijn 
naam staan. 

Eenheidsvakcentrale 
"De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-
1948"; door Paul Coomans, Truike de 
Jonge en Erik Nijhof; uitg. Tjeenk Wil
link; Groningen; 1976; 507 pag.; f 50,-. 

Over de geschiedenis van de EVC is 
nog we:nig wetenschappelijk onderzoek 
verricht. Dat is begrijpelijk: een be
weging die is verdwenen en geen op
volger heeft, zal geen geschiedschrij
vers uit eigen kring voortbrengen en 
evenmin gemakkelijk de belangstelling 
van anderen trekken, aldus de uite
gever. De nog bestaande grotere 
organisaties die veel met de EVC te 
maken hadden, de CPN en het NVV, 
hebben beide een weinig glorieuze rol 
ten aanzien van de EVC gespeeld, en 
stimuleren daarom onderzoek naar 
deze vakcentrale niet. Toch speelde 
de EVC enkele jaren lang een grote 
rol in de Nederlandse arbeidersbewe
ging. De oplevende belangstelling voor 
deze centrale is te verklaren uit een 
verscherping van de klassenstrijd ook 
in Nederland en uit een nieuw radica
I:sme en een hernieuwde belangstelling 
voor het socialisme. De auteurs van 
deze studie gaan ervan uit, dat de 
strijd voor het socialisme een klasse
strijd is, waarin de arbeidersklasse 
macht vormt, met het doel in een poli
tiek-sociale revolutie de macht in de 
staat over te nemen. Het optreden van 
politieke organisaties wordt in deze 
studie beoordeeld vanuit de vraag: in 
hoeverre bevorderen zij de machtsvor
ming van de arbeidersklasse tot boven
genoemd doel? 

De economie van de welzijnszorg 
Een bllnde/ onder redactie van dr. R. 
M. Lapré; uitg. Samsom, Alphen aan 
d2n Rijn; 7976; 240 pag.; f 28,50. 

Bij veel welzijnswerkers leeft de op
vatting dat de wijze waarop de econo
mie zich heeft gemanifesteerd, de oor-
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zaak is van veelonwelzijn. Zij wijzen 
op de negatieve gevolgen van ver
schijnselen als massaproduktie, in
dustrialisatie, verstedelijking, schaal
vergroting e.d. Van de andere kant 
kan onder economen een zekere irrita
tie worden beluisterd over het welzijns
werk. Er wordt gesproken van een 
bodemloos vat, een maatschappelijk 
potverteren. de belasting van de pro
duktieve sector en het gebrek aan 
kostenbewustzijn. Dit boek wil een 
bijdrage leveren aan het noodzakelijke 
onderlinge begrip. Het bevat artikelen 
van deskund:gen op velerlei terrein. 
Behandeld worden onder meer: de pro
blematiek van de economie van de 
welzijns?org, aspecten van de econo
mische theorie, collectieve voorzie
ningen, systeemanalyse van de wel
zijnszorg, kosten en financiering, wel
zijnsaspecten van de sociale verzeke
ringen, gezondheidszorg, maatschappe
lijke dienstverlening, culturele dienst
verlening, onderwijs, zorg voor het 
milieu en opbouwwerk. 

Samenlevingsopbouw 

"Werken aan de samenleving, aspec
ten van samenlevingsopbouw"; bundel 
onder redactie van R. A. E. Goezime
Zij/man; uitg. Samsom, Alphen aan den 
Rijn; 7976; 228 pag.; f 27,50. 

Deze bundel biedt een aantal artikelen 
waarin verschillende aspecten van sa
menlevingsopbouw aan de orde komen. 
Vooral voor praktijkwerkers en voor 
studenten van sociale academies wordt 
informatie geboden over een aantal 
zaken als: hoe verzamel je gegevens 
over een lokale samenleving, welke 
veranderingsstrategieën zijn er te ge
bruiken, hoe zou een instelling voor 
samenlevingsopbouw moeten functio
neren? enz. Ook voor gemeentebestu
ren en -ambtenaren, besturen van in
stellingen en beleidsfunctionarissen zijn 
een aantal artikelen van belang. Onder 
andere komen aan de orde: strategieën 
en tactieken in de samenlevingsop
bouw, de positie van de bewoner in 

stadsvernieuwingswijken, de rol van de 
opbouwwerkers in deze wijken, beleid 
en organisatie van de instelling voor 
samenlevingshulp en poolvorming, pro
bleemgericht werken en de organisatie 
daarvan. De bundel bevat naast de 
bijdragen van een aantal deskundigen 
uitgebreide verwijzingen naar relevante 
literatuur. Verder zijn diverse informa
tiebronnen op het gebied van samen
levingsopbouw opgenomen. 

Leefbare stad 

"Verkenningen inzake leefbare stede
lijkheid"; rapport van de Centrale Di
rectie van de Volkshuisvesting, afdeling 
Stedebouwkundig Onderzoek; uitg. Mi
nisterie van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening, Den Haag; 7976; 
gratis. 

Ter voorbereiding van het Structuur
schema Volkshuisvesting heeft de afde
ling Stedebouwkundig Onderzoek een 
aantal literatuurstudies gepleegd en 
een aantal gedachten ontvouwd rondom 
het thema leefbare stedelijkheid. Deze 
bijdragen zijn vooral van belang voor 
de ontwikkeling van een in het Struc
tuurschema op te nemen beleidsfilo
sofie inzake de kwaliteit van de woon
omgeving. Het gaat hier om een aantal 
verkenningen, een reeks min of meer 
op zich staande benaderingen van dat 
onderwerp of aspecten ervan. Aan de 
hand van het verzamelde materiaal en 
van de voorhanden zijnde kennis zijn 
een aantal voorlopige conclusies ge
trokken voor de aanzet van uitgangs
punten voor een kwaliteitsbeleid inzake 
de woonomgeving. Deze conclusies 
dienen nog getoetst te worden aan an
dere beleidsdoelstellingen. De bestu
dering van dit onderwerp wijst er op 
dat in de toekomst in het volkshuis
vestingsbeleid meer aandacht aan de 
kwaliteit van de wijdere woonomgeving 
zal worden besteed dan tot nu toe het 
geval was. 

Handleiding (ver)koop huizen 

"Een huis met garantie"; uitg. Stichting 
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Garantie-Instituut Woningbouw, Rotter
dam; 1976; 99 pag.; f 5,-. 

Dit boekje is een handleiding voor het 
kopen en verkopen van nieuwbouw
huizen met garantie. De informatie 
voor kopers, verkopers en andere be
trokkenen is er zodanig in gebundeld, 
dat ieder er de gegevens in kan vinden, 
die hij nodig heeft. De hoofdstukken 
zijn voor het gemak in verschillende 
kleuren aangegeven. De uitgeefster van 
het boekje verenigt in zich alle partijen 
die met het kopen van een nieuw huis 
te maken hebben. Als onafhankelijke 
stichting wil zij er aan bijdragen dat de 
overdracht van huizen zo soepel mo
gelijk verloopt, en dat nieuwbouw
huizen aan bepaalde kwaliteitsnormen 
voldoen. De Stichting biedt onder an
dere de koper van een nieuw te bou
wen huis de zekerheid dat het gekochte 
huis zal worden afgebouwd, of dat in 
elk geval de financieel nadelige gevol
gen bij niet-afbouw tot een minimum 
zullen worden beperkt. 

Geweldloosheid 

"Actieve geweldloosheid, een evange
lisch en praktisch alternatief"; door dr. 
J. P. Feddema en drs. E. A. Huisman; 
uitg. Gooi en Sticht, Hilversum; 1976; 
76 pag.; f 8,90. 

Het hoofdbestanddeeld van dit boekje 
wordt gevormd door een rapport dat 
in het begin van de jaren zeventig werd 
opgesteld door een oecumenische 
groep in opdracht van de Presbyte
riaanse Kerk van Engeland. De auteurs 
onderschrijven het standpunt van een 
deel van de groep, en wijzen vanuit 
principiële evangelische overwegingen 
en ook vanuit het oogpunt van doel
matigheid elke vorm van geweld af, 
ook In het uiterste geval, als laatste 
redmiddel. Zij menen dat een strategie, 
waarin men de tegenstander tegemoet 
treedt met in de ene hand een olijftak 
en in de andere achter de rug een 
zwaard, slechts tot gevolg heeft, dat 
de tegenspeler zich in zijn antwoord of 

tegenmaatregelen voornamelijk richt op 
het zwaard, dat achter de hand wordt 
gehouden. In de gemengde groep 
heeft men elkaar geheel kunnen vinden 
in het zoeken naar een alternatief voor 
geweld in de strijd voor gerechtigheid 
en ter oplossing van conflicten. Op dit 
terrein worden in het rapport belang
wekkende uitspraken en voorstellen 
gedaan. Deze zijn te meer actueel nu 
de Wereldraad van Kerken heeft aan· 
gekondigd zich in de komende tijd 
speciaal te richten op de bestrijding 
van het militarisme. 

Ontspanningspolitiek 

"Ontspanning in Europa"; door H. van 
der Velden en H. A. Visée; uitg. Het 
Wereldvenster, Baarn; 1976; 322 pag.; 
f 24,50. 

Dit boek biedt een overzicht van de 
ontwikkelingen die tot de huidige pe
riode van dëtente tussen Oost en West 
in het algemeen en tot de in augustus 
1975 in Helsinki gehouden Conferentie 
voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa in het bijzonder geleid hebben. 
Hoofdstuk I schetst het proces van 
"uitkristalliseren" van de invloedssfe
ren in Europa, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog. In hoofdstuk II wordt het 
begrip "koude oorlog" in verband ge
bracht met het begrip vreedzame 
coëxistentie. Volgens de politieke lei
ders van het Oostblok dienen de be
trekkingen tussen landen met een ver
schillend sociaal stelsel gebaseerd te 
zijn op dit principe. De ontwikkelingen 
die Oost en West aan de onderhande
lingstafel brachten, worden in hoofd
stuk III geschetst. Het vierde hoofdstuk 
is voor een groot deel gewijd aan de 
CVSE zelf. De talrijke problemen bij 
het formuleren van de uiteindelijke 
teksten, alsmede van de slotakte, 
staan hierbij centraal. In hoofdstuk V 
worden de interactieprocessen tussen 
Oost en West op militair, economisch 
en ideologisch gebied gekarakteriseerd 
in termen van conflict, competitie en 
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coöperatie. Hoofdstuk VI beoogt een 
afronding te bieden, alsmede enige 
mogelijke ontwikkelingen te schetsen. 
In een toegevoegd interview licht 
staatssecretmis Kooijmans (Bu iten
landse Zaken) het standpunt van de 
Nederlandse regering toe op enige 
zaken die in dit boek ter sprake komen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

"Nederland en de derde wereld"; ge
schrift nr. 29 van de prof. mr. B. M. 
Teldersstichting, Den Haag; 1976; 179 
pag.; f 15,-. 

Ontwikkelingslanden en geïndustriali
seerde staten hebben gaandeweg ont
dekt, dat zij beide meer gebaat zijn met 
een zakelijke en efficiënte aanpak van 
de ontwikkelingssamenwerking dan met 
een beleid dat de wat neerbuigende 
trekken van mondiale armenzorg ver
toont. Dit geschrift wil een liberale 
bijdrage zijn aan het denken over on~ 
wikkelingssamenwerking. Het definieert 
de doelstelling daarvan als het verho
gen van het niveau van welvaart en 
welzijn van de bewoners van de landen 
in de Derde Wereld. Slechts mondiale 
samenwerking, met het onder ogen 
zien van nuchtere feiten, kan de ver
wezenlijking van dat doel naderbij 
brengen. Zo een nuchter feit is de con
statering, dat de groei van de produktie 
per hoofd van de bevolking in de we
reld als geheel voortgang moet vinden 
om hen, die aan de rand van het be
staansminimum leven, uitzicht op betere 
leefomstandigheden te bieden. Daarbij 
moeten wij ons realiseren dat door het 
gestelde doel, het tot ontplooiïng 
brengen van de landen in de Derde 
Wereld, een andere arbeidsverdeling 

tot stand zal komen. De Nederlandse 
overheid moet een economisch beleid 
voeren dat het bedrijfsleven in staat 
stelt die uitdaging te aanvaarden. 

Geschiedenis VVDM 

"Soldaten in het geweer - de roerige 
geschiedenis van de tienjarige VVDM"; 
door Fons Burger; uitg. Het Wereld
venster, Baarn; 1976; 202 pag.; f 17,50. 

Op 4 augustus 1976 bestond de Ver
eniging van Dienstplichtige Militairen 
tien jaar. De auteur, die drie jaar bij 
de VVDM werkte als redacteur van 
het blad Twintig en thans medewerker 
is van de weekbladen Nieuwe Revue 
en De Nieuwe Linie, vond dat een 
goede reden om eens een boekje open 
te doen over het turbulente verleden 
van deze unieke soldatenvakbond. Het 
resu Itaat is een overzicht van een lange 
reeks van voorwaarden, acties, demon
straties, arrestaties, rechtszaken, con
flicten en verzoeningen. Door de in
spaning van een kleine 3000 soldaten, 
die als vakbondsfunctionarissen actief 
zijn geweest, en gesteund door ruim 
150.000 leden kan de VVDM aan het 
einde van de eerste tien jaar een lange 
lijst met resultaten opmaken. Zowel op 
het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld de weddeverhoging en de 
compensatie voor weekenddiensten) 
als op dat van de leefomstandigheden 
(groetplicht, haardracht, huisvesting) is 
er veel veranderd. De auteur beschrijft 
dat de huidige regering in ieder geval 
in de eerste drie jaren van haar rege
ringsperiode weinig heeft gedaan voor 
de soldaten. Minister Vredeling (PvdA) 
wordt geen spat beter genoemd dan 
zijn voorganger De Koster (VVD). 
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GRONDPOLITIEK 
"Grondeigendom en grondbeheer - een opdracht voor individu én 

gemeenschap" 

rapport over voorkeursrecht, onteigening, waardebepaling van de 

grond, herverkaveling en erfpacht 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

van KVP, ARP en CHU 

30 pag., f 3,75 

Te bestellen door overschrijving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Grond

politiek". 

INFLATIE 

"Inflatie als politiek probleem" 

rapport over de oorzaken en gevolgen van inflatie, 

en over de bestrijding ervan 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

van KVP, ARP en CHU 

38 pag., f 4,25 

Te bestellen door overschrijving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: 

"Inflatie" . 



pubHkatles OBI-instituten 
Midden- en kleinbedrijf 

studia over kenmerken en problemen van deze sector, 
met talrUke beleidsvoorstellen 

rapport van de wetenschappelUke instituten 

52 pag., f 5,25 

Offers voor de toekomst 
tweede jaarlijks éldvit3s van de Permanente Program
adviescommissie van het CDA, met het oordeel van 

het CDA-bestuur 

96 pag., f 5,90 

Europees beleid 
"Bouwstenen voor een Europees beleid" 

rapport van de wetenschappelijke instituten 

60 pag.; f 6,50 

Commentaar Contouren nota 
"Samen verantwoordelijk voor het onderwijs" 
commentaar op de nota "Contouren van een 

toekomstig onderwijsbestel" 

publikatie van de wetenschappelijke Instituten 

71 pag. (groot formaat); f 9,90 

rlile pl·ijzen inclusief verzendkosten 

B •• tellingen: 

- giro 237339 t.n.v. Centrum 
voor Staatkundige Vorming, Den Haag •••••• 
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De Europese verkiezingen en de 
Europese Volkspartij 

R. H. van de Beeten'~ 

In dit artikel is een hoeveelheid informatie samengevat die betrekking 
heefi op de aanstaande rechtstreekse verkiezing van het Europees 
Parlement, in de loop van 1978. In de eerste paragraaf behandelen we 
de regeling van de Europese verkiezingen en hun uitwerking in Neder
land. De volgende paragraaf geeft een overzicht van de christen
democratische partijvorming ten behoeve van de verkiezingen en de 
structuur van de Europese Volkspartü, federatie van christen-democra
tische partijen in de Europese Gemeenschap. Paragraaf III bevat een 
overzicht van de partijen die deel uitmaken van de Europese Volkspartij, 
met een aanduiding van hun historische en actuele politieke positie. 
Tenslotte volgen enkele conclusies uit het voorafgaande met betrekking 
tot de politieke perspectieven van het Europees Parlement en de 
Europese partijvorming van de christen-democraten. 

I. DE EUROPESE VERKIEZING EN HAAR UITWERKING IN 
NEDERLAND 

Op 20 september 1976 ondertekenden de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de Europese Gemeenschap de "Akte betreffende de ver
kiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen". Deze akte geeft gedeeltelijk 
uitvoering aan de bepalingen van de Europese verdragen die betrekking 
hebben op de Europese verkiezingen '. Gedeeltelijk, want de verdragen 
schrijven een eenvormige procedure voor. Het Europees Parlement 
heeft de Ministerraad van de EG echter een ontwerp voorgelegd dat 
voorziet in een verkiezing waarvan het stelsel door de lid-staten zelf 
kan worden bepaald 2. Deze figuur is met opzet gekozen om te voor
komen dat het zoeken naar een eenvormige procedure tot in lengte 
van dagen zou duren 3. Hoe gevoelig de Europese verkiezingen in 

* De heer Van de Beeten is I id van het hoofdbestuur van de Europese Beweging en mede
werker van het weekblad De Tijd. Hij studeert rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
(Red.). 
1 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, artikel 21, lid 3; 
Verdrag tot oprlchtinq van de Europese Economische Gemeenschap, artikel 138, lid 3; 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, artikel 108, lid 3. 

2 Akte betreffende de ,erkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen (verder genoemd: de akte), artikel 7, lid 2. 

3 In de akte wordt in artikel 7, lid 1, de opdracht van de in noot 1 genoemde bepalingen 
aan de "Vergadering" herhaald om een ontwerp voor een eenvormige procedure voor te 
stellen aan de Europese Ministerraad. Het Europees Parlement is noch volgens de verdragen, 
noch volgens de akte gehouden vóór een bepaalde datum zulke voorstellen te doen. 

Politiek perspectief, maart! april 1977 3 



sommige landen liggen, blijkt wel uit de wijziging van de zetelverdeling 
in het Parlement (zie overzicht 1) en de hardnekkigheid waarmee in 
de akte door de Europese Ministerraad over "Vergadering" wordt ge
sproken in plQélls van Parlement. De bcdoelillCJ van het eerste is de 
9(0,0 landen relatief meer zetels te verschaFfen, de bedoeling 'Ian het 

OVERZICHr I: Zetelverdeling Europees Parlement 

tot 1978 ná 1978 

België 14 24 

30ndsrepubliek Duitsland 36 81 

Denemarken 10 16 

Frankrijk 36 81 

Ierland 10 15 

!talië 36 81 

Luxemburg 6 6 

Nederland 14 25 

Verenigd Koninkrijk 36 81 

Totaal 198 410 

tweede do nominale betekenis van het Parlement tG verminderen. Met 
name iil r:rankl'ijk zUn de gaullisti3che en communistische partijen in 
een monsterverbond te hoop gelopen tegen een direct verkozen Euro
pees Parlement. Zij waren en zijn bang dat zo'n parlement ze,l streven 
il8ar mcer macht dan de adviserende bevoegdheden die het nu heeft 4. 

inmiddels is er twijfel ontstaan over de mogelijkheid om de verkiezingen 
iJl in l-:lei of juni 1978 te houden. De akte laat de vaststelling van de 
ver:;iezingsdat:'m over aan de Europese Ministerraad S De Europese 
Raad van Regeringsleiders en de Raad van ministers van Buitenlandse 
Zaken hebben besloten dat die datum zal zijn een periode in de 
maanden mei of juni 19786. De kans bestaat dat de vereiste wetgeving 
niet i:": alle lid-staten op tijd zal zijn voltooid. 
In Groot-Brittannië heeft het bestuur van de socialistische Labour Party 
zich in overgrote r:lOerderheid tegen de Europese verkiezingen uitge
spmken. Ook in de fractie van deze partij in het Lagerhuis en in het 
kabinet zelf bestaat een sterk verzet. Wellicht kan dit verzet gebroken 

4 Vgt. mr. S. Patijn: "Het Europees Parlement; de strijd om zijn bevoegdheden"; Universitaire 
Pers, Rotterdam; 1973; pag. 7 cn 8. 

5 t-\kte, artikel 10, lid 1. 
6 In verband mE:t (~e versch'llende tradities op het punt van verkiezingsdagen voorziet artikel 
9, lid 1, in een vcrkiezingsrci'iode die 8.anvangt op donderdagochtend en eindigt op de 
d?8ropvoigende zondaÇ]. De stemmen worden pas geteld nadat de stembussen in de laatste 
lid-staat zijn gesloten (artIkel 9. lId 2). 

4 Politiek perspectief, maart! april 1977 
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livorden door de liberale Partij. Zij heeft namelijk medio maart jl. in 
ruil voor steun aan de socialistische regering bedongen, dat de regering 
tjdig de wetsvoorstellen ten behoeve van de Europese verkiezingen 
éjJil :~et Lagerhuis zou aanbieden en de socialistische fractie tot mede
\"/er:~ing zou dwingen 7. 

D2 probiemen in Frankrijk heb ik hierboven al aangestipt. Gaullisten en 
cO;'\Înlunisten beschikken samen over een meerderheid van 256 zetels 
0:) een totaal van 490 in de Nationale Vergadering. De regering van 
premier Raymond Barre is er intussen in geslaagd de vereiste wetgeving 
door de f'L:tionale Vergadering te loodsen. De gaullisten, onder leiding 
'.'cm ouel-pionier hcques Chirac, tegenwoordig burgemeester van Parijs, 
r,lOeiJten ba~?eil halen omdat de regering aan het wetsontwerp de 
vcrti"O'Jwenskwestie verbond. Krachtens de Grondwet komt een dergelijk 
o,ltwerp I,jct in stemnling, maar moet er een motie van wantrouwen 
"vorcJen iilgediend. i:'. :"lneming daarvan hedt verwerping van het wets
voorstel éll het dtreden van de regering tot gevolg. Dit hebben de 
g.~ulli~3'éen nist aangedurfd. 
[le, regeiino van rio Europese verkiezi",>] leidt volgens de akte tot 
too;las:,:il:"j van het ,n dc r~ederlandse Kieswet neergelegde systeem. 
De kiEsdeler, die bij Tweede-f<amerverkiezingen voor 150 zetels 
100 : 50 = 0,66 % (f: 50.000 stemmen) bedraagt, wordt zesmaal groter. 
Nederland l(rUgt vijfentwiïltig zetels in het Europees Parlement, zodat 
de kiesdeler 100 : 25 = 4 % (± 300.000 stemmen) wordt. Omrekening 
va!, de v8'-"[ezingsuitslag van 25 mei jl. voor de Tweede Kamer leidt 
tot een resldtaat a!s aangegeven in overzicht 2. Ter vergelijking is de 
'vJrdeli'l[] o~)genomen van de huidige 14 Nederlandse zetels in het 
r"ro:)8eS Farler;lent op bosis van dezelfde verkiezingsuitslag. Aan 
1;\Nesties als het dubbele mandaat, lijstverbindingen, en stemmen in 
andere lid-Citaten hoop ik te zijner tijd een apart artikel te wijden. 

OVERZICHT 2: Nederlandse zetelverdeling in het Europese Parlement ná en vóór 
de rechtstreekse verkiezing (op basis van de uifslag van de Tweede .. Kamerver
kiezing van 25 mei 1977) 

PvdA 
CDA 
VVD 
0'66 

Totaal 

--------

ná 1978 vóór 1978 

10 6 

9 5 

5 3 

0 

25 14 

onderdeel van een [reder akkoord tussen Labour en liberalen, dat nodig 
omdat de soclalistlscr.e rcger!ng haar meerderheid in het Lagerhuis kwUt was 

van Ray Jenklns tot voorzitter van de Europese Commissie en het 
van BUitenlandse Zaken, Anthony Cross land. 

[Jo/Wok perspectief, maaïtlapri/ 1977 5 



De consequentie van een en ander is, dat er geen enkele staatkundige 
noodzaak bestaat om ten behoeve van de rechtstreekse verkiezingen 
van het Europees Parlement te komen tot Europese partijen. De meest 
essentiële bevoegdheid van een politieke partij, nl. de samenstelling 
en indiening van kandidatenlijsten voor verkiezingen, blijft immers 
berusten bij de nationale partijen. 

Er bestaat dus geen staatkundige noodzaak voor Europese partijvorming, 
maar wel een politieke. Uit een oogpunt van geloofwaardigheid, prestige 
en publiciteit is het onaanvaardbaar dat geestverwante politieke partijen 
volstrekt gescheiden optrekken. Een Europese federatie, een gemeen
schappelijk program en onderlinge afstemming van de verkiezingscam
pagnes zijn minimale vereisten. In hoeverre de christen-democratische 
partijen aan deze formele vereisten voldoen, is onderwerp van de vol
gende paragraaf 8 

/I. DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJVORMING OP EUROPEES 
NIVEAU 

De Europese partijvorming van de christen-democraten speelt zich af 
in het kader van de Europese Unie van Christen-democraten (EUCD)9, 10. 

Hiervan zijn in totaal 22 partijen uit 13 landen lid 11. De drie Nederlandse 
CDA-partijen zijn ieder lid van de EUCD, maar nemen aan haar activi
teiten deel als "Nederlands Equipe" 12. Voorzitter daarvan is momenteel 
dr. R. J. H. Kruisinga, oud-voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede 
Kamer. Binnen de EUCD is in 1972, vooru itlopend op de toekomstige 
rechtstreekse verkiezing van het Europese Parlement, een "Politiek 
comité van de christen-democratische partijen van de lid-staten van de 

8 Deze paragraaf beperkt zich tot de formele aspecten van de christen-democratische samen
werking. Het succes van Europese partijen en hun rol in het Parlement is natuurlijk ook 
afhankelijk van hun innerlijke, met name beleidsmatige samenhang. Onderzoek daarvan vergt 
een uitvoerige vergelijking van nationale partijprogramma's, onderling en met het nog in 
voorbereiding zijnde Europese program, mede in het licht van grondslag en visie. Overigens 
kom ik in paragraaf III nog te spreken over de kiesstelsels in de lid-staten en hun invloed 
op de beleidsmatige opstelling van nationale partijen, en omgekeerd de invloed van die 
opstelling op het partijpolitieke landschap. 
9 Zie voor historische achtergrond van de christen-democratische samenwerking op mondiaal 
en Europees niveau onder meer: Alfred Stirnemann: .. Christlich-demokratischer Internationa
lismus", in: Oesterreichische Monatshefte, nr. 5, 1976, pag. 10 e.v.; Maarten van Dittmarsch: 
.. De ontwikkeling van de christen-democratie in Europa". tweede hoofdstuk. in: Arjosbulletin. 
december 1976, pag. 5 e.v. 
Voor historische achtergronden van partijpolitieke samenwerking op Europees niveau van 
andere stromingen verwijs ik naar drs. F. A. Wijsenbeek: "Europese partijvorming met het 
oog op de directe verkiezingen", in: Nieuw Europa, nr. 3, 1976, pag. 114 e.v. 

10 Voorzitter van de EUCD is Kai-Uwe von Hassel; ondervoorzitters zijn o.a. Norhert Schmelzer 
en Leo Tindemans. Secretaris-generaal is Arnaldo Forlani; adjunct-secretaris-generaal: Karl 
J: Hahn (lid van de I<VP). 
11 CVP. PSC (België); CDU, CSU (West-Duitsland); CDS (Frankrijk); Fine Gael (Ierland); 
DC, Südtiroler Volkspartei (Italië); PSC (Luxemburg); PN (Malta); ARP, CHU. KVP (Nederland); 
OeVP (Oostenrijk); CDS (Portugal); PIOCS (San Marino); CVP (Zwitserland); Partido Naciona
lista Vasco, Union Democratica Catalunya. Izquierda Democratica, Federacion Popular Demo
cratica. Union Democratica del Pais Valenciano (Spanje). 
12 Een gevolg van deze opzet én van het stadium waarin de samenwerking binnen het CDA 
zich momenteel bevindt, is dat de rechtstreekse leden van het CDA een formele binding 
met en vertegenwoordiging in de EUCD. en in het verlengde daarvan met en in de Europese 
Volkspartij, missen. 

6 Politiek perspectief, maart! april 1977 
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Europese Gemeenschap" geformeerd. Dit comité heeft de statuten voor 
de "Europese Volkspartij, federatie van christen-democratische partijen 
in de Europese Gemeenschap" - verder te noemen: de EVP - ont
worpen en uiteindelijk op 29 april 1976 vastgesteld 13 De oprichters 
en leden van de EVP zijn de partijen die momenteel in de christen
democratische fractie van het Europees Parlement zijn vertegenwoor
digd (zie overzicht 3). 

OVERZICHT 3: Oprichters en leden van de Europese Volkspartü 

Land Partijen 

België Christelijke Volkspartij/ 
Parti Social-Chrétien 

Bondsrepubliek Duitsland Christlich Demokratische Union 

Frankrijk 

Ierland 

Italië 

Luxemburg 

Nederland 

Christlich Sozial,e Union 

Centre des Démocrates Sociales 
Fine Gael 

Democrazia Cristiana 
Südtiroler Volkspartei 

Parti Chrétien-Social 

Anti-Revolutionaire Partij 
Christelijk-Historische Unie 
Katholieke Volkspartij 

Europese Gemeenschap de christen-democratische fractie 
in het Europees Parlement. 

Afkortingen 

CVPjPSC a 

CDU 
CSU b 

CDS 

FG 

DC 
SVe 

PCS 
ARPd 
CHU d 
KVpd 

a De Belgische christen-democraten bestaan uit twee taalfacties. Met CVP worden steeds 
beide bedoeld. 

b De CSU vormt in de Duitse Bondsdag een fractiegemeenschap met de CDU. 
c Met DC wordt steeds tevens de SV bedoeld. 
d Met CDA worden steeds de drie partUen bedoeld. 

Het juridische karakter van de EVP houdt het midden tussen een 
federatie en een confederatie. Volgens artikel 2 van de statuten be
houden de aangesloten partijen hun naam: hun identiteit en hun vrijheid 
van hsmdelen in het kader van hun nationale verantwoordelijkheden. 
Daar staat tegenover dat de instellingen van de EVP vergaande be
voegdheden hebben op het punt van politieke richtsnoeren, het politiek 
program en met name het verkiezingsprogram van de EVP (artikel 6, 
lid b). 
Ter vergelijking: de Federatie van liberale en democratische partüen 
van de Europese Gemeenschap heeft krachtens artikel 26, lid 1, van 

13 Na de oprichting van de EVP is het Politiek Comité opgeheven. In feite is het onmiddellUk 
overgegaan in het verband van de EVP aangezien de personele samenstelling van het comité 
en van het nieuwe politieke bureau van de EVP (zie verderop in deze paragraaf) vrUwel de
zelfde is. 

Politiek perspectief, maart! april 7977 7 



haar statuten de bevoegdheid om over elk onderwerp dat valt binnen 
het werkterrein van de Europese verdragen, bindende besluiten te 
nemen. Ook kunnen de leden eenstemmig besluiten andere onderwer
pen onder de competentie van de federatie te brengen (artikel 26, lid 2). 
Volgens artikel 13, lid 3, van háár statuten kan de Confederatie van 
socialistische partüen van de Europese Gemeenschap alleen bindende 
beslissingen nemen als het voorstel daartoe door alle afzonderlijke 
partijen wordt gesteund. Het congres van de confederatie moet zo'n 
voorstel vervolgens met tweederde meerderheid aannemen, wil het 
bindend zijn. Wordt die meerderheid niet gehaald, dan degradeert het 
besluit tot een aanbeveling (artikel 13, lid 4). Een consequentie van 
deze moeilijke procedure is, dat een Europees program voor de con
federatie door de bevoegde organen van de aangesloten partijen moet 
worden goedgekeurd. Aangezien een uitvoerig program dit spitsroeden 
lopen niet zou overleven, zal er een summier gemeenschappelijk Euro
pees program worden opgesteld en zullen de nationale partijen dat 
verder in- en aanvullen. 

In zijn artikel in Nieuw Europa 14 noemde drs. F. A. Wüsenbeek het 
karakter van de EVP tweeslachtig, juist omdat zij het midden houdt 
tussen een federatie en een confederatie, zoals ik hiervóór aan de hand 
van de statuten heb aangetoond. Ik kan deze waardering echter niet 
delen. De vergaande nominale overdracht van bevoegdheden aan de 
liberale federatie staat immers in een wanverhouding tot het feitelijk 
gewicht van die federatie. Dat gewicht is niet zo groot als men bedenkt 
dat de kandidaatstelling in handen blijft van nationale partijen 15 Daar
door is de Europese parlementariër, ook de liberale, nog steeds juridisch 
en politiek met handen en voeten gebonden aan de nationale partij. 
Deze omstandigheden speelt niemand parten zolang de aangesloten 
partijen in elk opzicht dezelfde koers varen. Zodra er echter grotere 
politieke meningsverschillen ontstaan, is de keus: één of meer partijen 
treden uit de federatie, of er wordt meer speelruimte gelaten aan zulke 
verschillen. 

Daartegenover is de partijvorming van de socialistische partijen volstrekt 
onvoldoende om geloofwaardig aan de Europese verkiezingen deel te 
nemen. De structuur van de confederatie leidt er toe dat in feite alleen 
op basis van eenstemmigheid tussen de aangesloten partijen beslis
singen genomen kunnen worden. En de figuur van een Europees 
program, gecombineerd met een uitgewerkte nationale in- en aanvulling, 
is onbegrijpelijk. Het ligt voor de hand, dat de andere politieke stro
mingen gretig deze nationale teksten zullen vergelijken om tegenspraak 
te ontdekken en de socialisten daarmee om de oren te slaan. Misschien 
valt hieruit af te leiden, dat de onderlinge politieke tegenstellingen 
zó groot zijn dat de socialisten dit risico wel moéten nemen. 

14 Zie noot 9. a.a. pag. 122. 
15 Zie paragraaf I. 

8 Politiek perspectief, maart/april 1 977 
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De EVP als organisatie 

Als politieke organisatie voldoet de EVP mijns inziens aan de eisen 
die de verkiezingen voor het Europees Parlement stellen. Bovendien 
biedt de gekozen structuur de mogelijkheden het gewicht van de partij 
te vergroten. Men kan zeggen: de EVP is een "lichte" federatie maar 
tevens een "groeimodel" lîaar een volwaardige Europese partij -
termen die in CDA-kring niet onbekend zijn. 

Het congres is het hoogste orgaan van de EVP. Het beslist over politieke 
richtsnoeren en over het politiek program. met name het verkiezings
program (artikel 6. lid b) 16. Deze beslissingen worden met volstrekte 
meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen (artikel 6. 
lid i). Het congres bestaat uit een aantal qualitate qua-leden. zoals de 
christen-democratische leden van het Europees Parlement. en gedele
geerden van de partijen. De verdeling van deze laatste groep over de 
nationale delegaties gebeurt naar evendedigheid van het aantal afge
vaardigden in de fractie van het Europees Parlement. met "correcties 
voor onbillijkheden" ten gunste van kleine delegaties. 

Het politiek bureau heeft een aantal bevoegdheden op organisatorisch 
en politiek vlak. Daaronder valt de benoeming van de voorzitter en de 
ondervoorzitters (artikel 7. lid 9. sub 1) alsmede van de secretaris
generaal (idem. sub 3). Op 8 juli 1976 heeft het bureau de Belgische 
nlinister-president Leo Tindemans tot eerste voorzitter van de EVP 
gekozen. Eén van de ondervoorzitters werd toen de Nederlander 
Norbert Schmelzer. Als secretaris-generaal treedt op Giampaolo 
Bettamio. die dezelfde fuctie vervult bij de christen-democratische fractie 
in het Europees Parlement. 
Een zeer belangrijke taak van het politiek bureau is de organisatie en 
coördinatie van de Europese verkiezingscampagnes (artikel 7. lid g. 
sub 9). 
Besluiten worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van 
de aanwezige leden (artikel 7. lid h). 
Het bureau bestaat uit de functionarissen die het zelf aanwijst en uit 
nationale delegaties van tenminste twee personen. en daarboven naar 
evenredigheid van hun aantal afgevaardigden in de fractie van het 
Europees Parlement (artikel 7. lid a en b). Het politiek bureau in ver
kleinde samenstelling treedt op als uitvoerend comité. 
Tenslotte is er de voorzitter. die de EVP intern en extern vertegen
woordigt. optreedt als voorzitter van alle organen en de betrekkingen 
met de Europese fractie en de EUCD onderhoudt (artikel 9). 

De mogelijkheden om de "lichte" federatie uit te bouwen tot een 
zwaardere. schuilen vooral in de politieke bevoegdheden van het 
congres en de eenhoofdige presentatie van de EVP door middel van 
de voorzitter. Politieke richtsnoeren en politiek program kunnen. parallel 

l6 Met deze aanduiding is in het vervolg steeds het genoemde artikel in de EVP-statuten 
bedoeld. 
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aan de feitelijke groei van een politieke consensus, tot eenzelfde ruime 
competentie worden uitgebreid als de liberale federatie in naam nu 
al heeft. Functie en persoon van de voorzitter, zeker als hij ook zitting 
neemt in het Europees Parlement, kunnen er toe bijdragen dit groei
model te realiseren. 

Het Europees program van de EVP is in voorbereiding. Op basis van 
teksten die door het wetenschappelijk instituut van de Belgische CVP 
zijn opgesteld, is in de EVP-programcommissie onder leiding van de 
Belgische CVP-voorzitter Wilfried Martens een ontwerp voor het ver
kiezingsprogram vervaardigd. Dit ontwerp zal uiteindelijk door het 
congres van de EVP worden vastgesteld. 
De statuten van de partij voorzien, zoals gezegd, in een Europese 
organisatie en coördinatie van de verkiezingscampagnes. Eerste con
sequentie daarvan is, dat het CDA aan de Europese verkiezingen zal 
deelnemen onder de naam EVP/CDA; de CVP als EVP/CVP, enz. 
De concrete werkzaamheden aan het program en de campagnes worden 
ondertussen gefrustreerd door nationale activiteiten, zoals de Tweede
Kamerverkiezingen en vervolgens de formatieperikelen in Nederland, 
en de onzekerheid over de definitieve datum van de Europese ver
kiezingen. Niettemin zijn de voorbereidingen voor program en cam
pagnes begonnen. 

De conclusie is, dat aan de vereisten die ik aan het eind van de vorige 
paragraaf heb genoemd: Europese federatie, gemeenschappelijk pro
gram en onderlinge afstemming van de verkiezingscampagnes, door de 
christen-democraten wordt voldaan. 

111. OVERZICHT VAN DE EVP-PARTIJEN EN HUN HISTORISCHE EN 
ACTUELE POLITIEKE POSITIE 

Allereerst enige feitelijke informatie. In het Europees Parlement ver
schillen de krachtsverhoudingen tussen de afzonderlijke partijen aan
merkelijk. Overzicht 4 laat zien, dat de Westduitse en Italiaanse christen
democraten een groot aandeel hebben in de fractie. Vergelijkt men 
echter de verkiezingsresu Itaten van de EVP-partijen in hun eigen land, 
(overzicht 5), dan blijkt dat op de Franse CDS na, de christen-demo
craten in de lid-staten van de Europese Gemeenschap een voorname 
rol spelen. 
Overzicht 6 geeft de actuele politieke positie weer van de EVP-partijen 
in de nationale parlementen. De CDU/CSU, de PCS (Luxemburg) en 
de FG (Ierland) bevinden zich in de oppositie, alle andere zijn regerings
partij (uitgezonderd de CHU tot mei 1977). 

Kiesstelsels 

De verschillen in krachtsverhoudingen in het Europese Parlement hangen 
uiteraard nauw samen met de grootte van de nationale bevolking. De 

10 Politiek perspectief, maart/april 1977 
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OVERZICHT 4: CD-fractie Europees Parlement naar nationaliteit en zetelaantallen 
andere fracties 

België 

Bondsrepubliek Duitsland 

Frankrijk 

Ierland 

Italië 

Luxemburg 

Nederland 

totaal 

socialisten 

liberalen 

gaullisten 

conservatieven 

communisten 

fractielozen 

6 
16 

3 

3 

16 

2 

5 (3 KVP, ARP, 1 CHU) 

51 

66 
26 

17 

17 

15 

6 

totaal 198 

OVERZICHT 5: Verkiezingsresultaten EVP-partijen 

percentage datum 

Be~gië CVP 36,2 april 1977 

Bondsrepubliek CDU/CSU 48,6 oktober 1976 

Frankrijk CDS 16,1 maart 1973 

Ierland FG 30,5 juni 1977 

Italië DC 38,7 juni 1976 

Luxemburg PCS 28,0 mei 1974 

Nederland * CDA 31,9 mei 1977 

* ARP + CHU + KVP in november 1972: 28,0 %. 

posities in de lid-staten zelf zijn verklaarbaar uit de nationale stelsels. 
Een zeer belangrijke factor is het systeem dat bij de nationale ver
kiezingen wordt gehanteerd 17. Globaal vallen die kiesstelsels uiteen in 
twee typen. Het eerste is er primair op gericht in het nationale parlement 
een afspiegeling van de politieke stromingen in de bevolking te ver-

17 Zie voor kiesstelsels mr. T. Koopmans: "Compendium van het staatsrecht" I pag. 85 e.v. 
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OVERZICHT 6: Positie EVP-partijen in de nationale parlementen 

Land 

België a 

Bondrepubliek 

Frankrijk 

Ierland 

Italië b 

Luxemburg 

Nederland c 

a Tot april 1977. 

Regering 

CVP, Socialistische Partij, 
Vlaamse Volksunie en Demo
cratisch Front van Frans
taligen 

Oppositie 

Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang, e.a. 

sociaal,-democraten en CDU/CSU 
liberalen 

Gaullistische partij, Onafhan- socialisten, communisten, e.a. 
kelijke Republikeinen, 
COS e.a. 

Fianna Fail Fine Gael en Socialistische 
Partij 

DC communisten, socialisten, 
sociaal-democraten, republ,ikei
nen, liberalen, e.a. 

socialisten en liberalen PCS 

ARP, KVP, PvdA, PPR, 0'66 VVD, CHU, CPN, e.a. 

b De communistische partij en andere I inkse partijen gedogen het christen-democratische min
derhe idskabinet. 
c Tot mei 1977; vanaf 22 maart kabinet demissionair. 

krijgen: evenredige vertegenwoordiging. Het tweede primair op de 
vestiging van een stabiele regering: meerderheidsvorming. 
Evenredige vertegenwoordiging wordt bereikt door toepassing van een 
lijstenstelsel. Iedere lijst die in het hele land een aantal stemmen be
haalt dat gelijk is aan het totaal uitgebrachte stemmen gedeeld door 
het aantal te verdelen parlementszetels (de kiesdeler), heeft één zetel 
veroverd. Dit systeem wordt, zoals bekend, in Nederland toegepast. 
In een nationaal parlement zijn dan doorgaans veel partijen vertegen
woordigd. De formatie van een regering vergt dan ook een coalitie om 
een meerderheid te vinden. 
Meerderheidsvorming wordt bereikt door toepassing van een districten
stelsel. Het land wordt dan in even veel districten opgedeeld als er 
parlementszetels zijn. In zo'n district stelt iedere partij één kandidaat. 
De kandidaat die de meeste stemmen heeft behaald, krijgt de zetel. 
Dit systeem wordt in Groot-Brittannië toegepast. In een nationaal parle
ment zijn dan doorgaans slechts twee of drie partijen vertegenwoor
digd, waarvan er één de meerderheid in het parlement heeft en dus 
de regering levert. In overzicht 7 is dit verhaal geschematiseerd. 
Evenredige vertegenwoordiging in zuivere vorm komt alleen in Nederland 
VOOI" (systeem 1). In België en Italië is dit stelsel gecombineerd met een 
verdelinJ in kiesdistricten; reststemmen worden overgeheveld naar 

12 Politiek perspectief, maart! april 1977 
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OVERZICHT 7: Kiesstelsels 

Doel evenredige vertegenwoordiging stabiele regering 

Systeem kieslijsten districten 

Resultaat veel partijen weinig partijen 

Regering coalitie meerderheid( -spartij} 

I 

coalitiestelsel meerderheidsstelse~ 

andere districten, zodat een hoge mate van evenredigheid wordt ge
garandeerd (systeem 2). In Luxemburg laat men in een overigens ge
lijksoortig systeem overheveling van reststemmen achterwege. Hier is 
dus evenredigheid niet gegarandeerd (systeem 3). Ierland is ingedeeld 
in districten die ieder meerdere zetels te verdelen hebben. Dié kandi
daat wint een zetel, die in het district de kiesdeler behaalt. Krijgt een 
kandidaat meer stemmen dan de districtskiesdeler, dan worden zij 
overgedragen aan de kandidaat die door de kiezer op zijn stembiljet 
als tweede is aangegeven. De kandidaat met de meeste "tweede" 
stemmen krijgt dan de tweede zetel van dat district. Blijven dan weer 
stemmen over, dan krijgt de kandidaat met de meeste "derde" stemmen 
de derde zetel, enz. (Dit is een variant op evenredige vertegenwoor
diging naast het lijstenstelsel en het personenstelsel; systeem 4). 

West-Duitsland combineert een districtenstelsel met een kieslijsten
systeem. Elke kiezer heeft dan ook twee stemmen: één voor zijn 
favoriete kandidaat in zijn district, en één voor de kieslijst van zijn 
favoriete partij. Bovendien geldt er een 5%kiesdrempel voor politieke 
partijen (systeem 5). Het Ierse en het Westduitse systeem tenderen 
naar meerderheidsvorming. 

Frankrijk kent een variant op het Britse systeem. In Groot-Brittannië 
is het voldoende als de kandidaat een eenvoudige meerderheid behaalt 
in zijn district. Bijvoorbeeld: A = 45 %; B = 30 %; C = 25 %; A wint. 
In Frankrijk is een absolute meerderheid vereist. Dit leidt tot twee stem
ronden in het gros van de gevallen: 1) A = 45 %; B = 30 %; C = 

25 %: C trekt zich terug ten gunste van bijv. B; 2) A = 45 %; B = 

55 %; B wint. Overzicht 8 geeft een samenvatting van het bovenstaande 
en een beeld van de feitelijke situatie 18. 

18 Gegevens deels ontleend aan Gordon Smith: "Polities in Western Europe"; uitg. Heinemann, 
Londen, 1976. 
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OVERZICHT 8: Kiesstelsels en partijenbestel 
----

Land Kiesstelsel Totaal Partijenbestel Datum 
zetels a Ib II c verkiezingen 

------- -

België 2 212 10 5 86, 7 163 april 1977 

Bondsrepubliek 5 496 3 3 98, 496 okt. 1976 

Denemarken 2 175 11 5 88, 8 138 febr. 1977 

Frankrijk 6 490 6 5 90, 8 477 maart 1973 

Ierland 4 148 3 3 92, 7 144 juni 1977 

Italië 2 630 10 4 88, 8 593 juni 1976 

Luxemburg 3 59 5 5 98, 6 59 mei 1974 

Nederland 150 11 4 89, = 138d mei 1977 

Ver. Koninkrijk 7 635 6 3 93, 4 = 608 okt. 1974 

a Het betreft hier alleen de Tweede Kamers. 
b Totaal aantal fracties zonder partUIazen. 
c Beslag van partUen met meer dan 5 % van de stemmen op het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen en het totaal van hun parlementszetels. 
d BU de Tweede-Kamerverkiezingen van november 1973 waren deze cUfers: 14 en 4 = 68, 
3 = 106. 

De techniek van het kiesstelsel leidt tot een bepaald soort verkiezingen, 
partijenbestel en partijen. Een kiesstelsel dat evenredige vertegenwoor
diging beoogt, resulteert in het algemeen in politieke partijen met een 
specifiek karakter. Identiteit en ideologisch profiel staan voorop. In een 
meerderheidsstelsel treft men daarentegen partijen aan met een brede 
electorale aanhang, en een gering profiel om zo weinig mogelijk kiezers 
af te stoten. 
De verkiezingen in een coalitiestelsel zijn doorgaans gematigd van toon: 
de tegenstander van vandaag is immers de mogelijke partner van 
morgen. In het meerderheidsstelsel zijn de verkiezingen echter ge
legenheden waarbij politieke partijen zich verbaal scherp tegen elkaar 
afzetten. Polarisatie is er aan de orde van de dag. 
De homogeniteit van partijen is in een coalitiestelsel veel groter, juist 
omdat zulke partijen niet de pretentie hebben 51 % van de stemmen te 
behalen. Het politiek leiderschap vertoont dan ook een grote continuïteit: 
wisseling leidt zelden tot een totale wending van de politieke koers 19. 

Op zijn beurt is het kiesstelsel het produkt van geestelijke en maat
schappelijke ontwikkelingen. Noch het kiesstelsel, noch het partijen
bestel, noch de hele politieke cultuur van een land is een onveranderlijk 
gegeven 20 

19 Zie Gordon Smith, a.w., pag. 39 e.v. 
20 Ib., pag. 11 e.v. 
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CDU/CSU 

Het is dan ook niet zo vreemd, dat de Westduitse CDU en CSU, die in 
1976 een verkiezingscampagne voor de Bondsdag voerden met de 
leuze "Vrijheid in plaats van socialisme", zich in het prille begin van hun 
bestaan (1946-1948) baseerden op een "socialistische", d,w,z, christelijk
sociale ideologie, Belangrijkste exponent van de "progressieven" in 
de CSU was .. , Franz-Josef Strauss 21, 

In West-Duitsland kende men aanvankelijk ook meer partijen dan de 
huidige vier (CDU, CSU, SPD en FDP), nl. de vooroorlogse Centrum
partij, de Duitse Communistische Partij en andere, Om te voorkomen 
dat de Bondsrepubliek in dezelfde fout zou vervallen als de Republiek 
van Weimar, is in het begin van de jaren vijftig een kiesdrempel van 
5 % ingevoerd, Dit én de persoonlijkheid van de christen-democratische 
voorman Konrad Adenauer hebben geleid tot de formatie van brede 
partijen, Als gevolg van de distantie die de SPD onder Kurt Schumacher 
behield tegenover de nieuwe republiek, en van het succesvolle econo
misch en buitenlandse beleid van het duo AdenauerjErhard, heeft de 
CDUjCSU tot 1969 permanent een zeer groot deel van de regerings
verantwoordelijkheid gedragen 22, 

Het spreekt vanzelf dat dit een verstarrende uitwerking moest hebben 
op de christen-democraten, In economisch opzicht is Erhards "sociale 
markteconomie" nog steeds kernstuk van hun opvattingen, In de buiten
landse politiek heeft de CDU(CSU zich laten verleiden tot een nogal 
fantasieloze afwijzing van alles wat de SPDjFDP-regering onder Willy 
Brandt ontwikkelde, Hier ziet men duidelijk de uitwerking van een meer
derheidsstelsel 23, 

Maar juist de laatste twee jaar is er beweging gekomen in het christen
democratische blok, Zo heeft de voormalige secretaris-generaal van de 
CDU, Kurt Biedenkopf, in zijn partij gewezen op nieuwe maatschappe
lijke tegenstellingen, namelijk tussen de kleiner wordende groep actie
ven en de groter wordende groep inactieven, De actieven beschikken 
in hun vakorganisaties en in het stakingsrecht over doeltreffende 
wapens om hun belangen te verdedigen, terwijl de inactieven juist niet 
over dergelijke middelen beschikken, Hier ziet hij voor de christen
democraten een belangrijke taak liggen, Niet voor niets heeft de CDUj 
CSLJ zich tegen de plannen van de regering-Schmidt gekeerd om op de 
AOW-uitkeringen te bezuinigen, 

21 Zie dr, Thilo Vogelsang: "Politieke lente in de herfst", in: "Onze Jaren '45-'70 (Amsterdam 
Boek), nr, 7, pag, 211 e.v.; dr. Joan Hemels: "Opbouw na restauratie", idem, nr. 15, pag, 
464 e,v. 
De CSU opereert tot nu toe, op basis van een akkoord met de CDU, alleen in het land 
Beieren; de CDU in de andere delen van de Bondsrepublik, 

22 Dr. Konrad Kwiet: "Van BerlUn naar Bonn", in: "Onze Jaren '45-'70", nr. 24, pag, 760 e,v,; 
H. Neuman: "De reus van Rhondorf", idem, nr. 58, pag. 1855; dr. Dieter Buhl: "Links be
gonnen, rechts gewonnen", idem, nr. 51, pag. 1609 e.v. 

23 Dr.Dieter Buhl: "Vleugels zonder vogel", in: Onze Jaren '45-'70", nr. 51, pag. 1616 e.v.; 
drs. G. M. V. Mans: "Brandt meester", idem, nr. 117, pag. 3725. 
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Ook als het gaat om ontwikkelingssamenwerking, nemen de Westduitse 
christen-democraten een positief standpunt in. Zij zijn er vóór de ont
wikkelingshulp van de Bondsrepubliek, die nog niet voldoet aan de 
internationale norm van 0,7 % van het bruto nationaal produkt, te ver
hogen en liefst tot boven die norm. Hun kritiek op het beleid van de 
SPD/FDP-regering kan in dit geval alleen maar terecht genoemd worden. 
Tegen de nieuwe internationale economische orde behouden de CDU 
en de CSU vanuit hun economische opvattingen overigens enige 
reserve. 
Zeer recent tenslotte heeft de CDU een werkgelegenheidsprogram 
opgesteld, onder leiding van prof. Biedenkopf, dat in feite breekt met 
de sterk monetaire economische concepties van zowel de SPD/FDP
regering als van de zusterpartij CSU. 

Naast deze beleidsmatige ontwikkelingen is er binnen het CDU/CSU
blo~ een politieke verschuiving gaande. Onmiddellijk na de verkiezi:lgen 
van oktober 1976 heeft de CSU het plan opgevat als vierde partij in 
heel West-Duitsland te gaan optreden. Alhoewel dit plan in de ijskast 
belandde, is toch te verwachten dat het binnen twee jaar wordt uitge
voerd. Zo'n ontwikkeling zou het alternatief van een CDU/SPD-coalitie 
mogelijk maken. Dit wordt in de hand gewerkt door het personele beleid 
van de CDU. De laatste tijd werden op belangrijke posten mensen ge
kozen die zich durven verzetten tegen de conservatieve druk van Franz
losef Strauss en zijn CSU, en een eigen christen-democratisch profiel 
tonen. Ik denk daarbij aan de nieuwe secretaris-generaal van de CDU, 
dr. GeissIer, de nieuwe voorzitter van de Christen-democratische Werk
nemersorganisatie, in het Duits afgekort tot CDA (!), Norbert B/üm, 
en Kurt Biedenkopf, die nu voorzitter is van de CDU in Westfalen-Lippe, 
wellicht een springplank voor het leiderschap van de CDU 24 

Ierland 

De Ierse Fine Gael (Verenigd Ierland) is. evenals haar voornaamste 
tegenvoeter Fianna Fai! (Soldaten van Ierland), ontstaan uit het streven 
naar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië 25 De verschillen tussen 
beide zijn vooral historisch. lil de jaren vijftig heeft de FG zich als 
regeri:lgspartij vooral sterk gemaakt voor de industrialisatie van het 
agrarische Ierland. Sinds de spanningen in Noord-Ierland opnieuw op
laaiden, is de positie van de regerende Fianna Fail verzwakt, ten gunste 
van de socialistische Labour-partij, die belangrijke contacten onder
houdt met de sociaal-democraten in Noord-Ierland. Sinds februari 1973 
vormen de FG en Labour een coalitieregering, die Ierland de Europese 
Gemeenschap binnenvoerde en een einde maakte aan de "speciale 
positie" van de Rooms-katholieke Kerk. Dit met het oog op de gevoelens 

24 A. F. Luyendijk, "Afstand tussen CDU en CSU wordt groter". in: NRC-Handelsblad. 
9 iunl 1977. 
:5 Zie Gordon Smlth, a.w., pag. 282 e.v.; LOUIS Velfeman en Peter Brusse: "Het eiland van 
het wantrouwen". in: "Onze Jaren '45-'70". nr. 117. pag. 3741 e.v. 
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\fan protestantse zijde in Noord-Ierland ten aanzien van hereniging met 
Ierland. het partij bestel is dus veranderd van een twee- in een drie
,)3rtijenst8lsel. (Inmiddels heeft met name de Fine Gael bij de verkie
zingen van juni een grote nederlaag geleden en is daardoor in de 
oppositiebanken beland). 

Luxemburg 

De Luxemburgse Parti Chrétien-Social heeft evenals de andere EVP
partijen, uitgezonderd de FG, lange tijd regeringsverantwoordelijkheid 
gedragen 26 Tot mei 1974 vormde zij afwisselend met de socialisten 
of de liberalen een coalitie. Sinds de laatste verkiezingen is zij in de 
oppositie en wordt de regering, evenals in West-Duitsland, geleverd 
door de socialisten en de liberalen. Bij de verkiezingen in 1974 leed de 
PCS een gevoelige nederlaag, evenals de socialisten. Dit ten gunste 
van de liberalen en de nieuwe groepering van sociaal-democraten. 
Door het relatief hoge levenspeil en de economische unie met België 
is Luxemburg een land Londer scherpe tegenstellingen en tevens met 
beperkte speelruimte. De rolverwisseling van de PCS moet dan ook, 
t:venals die van de CDU;CSU in de Bondsrepubliek, geweten worden 
aan een te lange periode van regeringsverantwoordelijkheid en daarmee 
gepaard gaande verstarring. 

België 

E'/enals in Nederland is er in België sinds 1945 geen kabinet zonder 
christen-democraten geweest 27 De oorzaak daarvan is de taalkwestie. 
Zij compliceert de Belgische politiek, maar zij verhindert een verstarring 
van de CVP. Evenals de PCS in Luxemburg is de CVP een overwegend 
katholieke partij. Haar aanhang heeft zij echter vooral in Vlaanderen; 
de socialisten hebben een grotendeels Waalse achterban. 
De taalkwestie heeft in de jaren vijftig sterke invloed gehad op de on
derwijspolitiek 28 rv1et name de vestiging van universiteiten en hoge
scholen heeft lange tijd de Belgische politiek beheerst. Daarnaast is 
er de strijd die de economisch achtergestelde Vlamingen al vóór de 
oorlog begonnen tegen het sterk geïndustrialiseerde Wallonië. Inmiddels 
is die achterstand omgeslagen in een ruime voorsprong. Ook deze 
sociale en economische spanningen hullen zich vaak in het kleed van 
de taalkwestie, en omgekeerd. 
Ondertussen zijn de opvolgende kabinetten bezig geweest met een 
staatshervorming ten einde de eenheidsstaat aan te passen aan de 
taalrealiteiten 29. In de komende jaren zal men streven naar verder-

26 Zie Gordon Smith. a.w., 289 e.v. 

27 Zie Gordon Smlth, a.w., pag. 289 e.v.; Manu Ruys: "Koning op de kasseien", in: Onze 
Jaren '45-'70", nr. 13, pag. 398 e.v.; drs. Guido Provoost: "Democratie in de achterkamer", 
idem, nr. 48, pag. 1507 e.v. 

" Prof. dr. M. de Vroede: "Van schoolstrUd tot schoolpact"; idem, nr. 48, pag. 1515 e.v. 
29 Drs. Guido Provoost: "Morrelen aan het staatsbestel", idem, nr. 105, pag. 3331 e.v.; dr. 
A. Willemsen: "Afscheid van de eenheidsstaat", idem, nr. 105, pag. 3335 e.v. 
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gaande federalisering, terwijl daarnaast de economische problemen om 
een oplossing vragen. 
In de Belgische verhoudingen is er altijd naar gestreefd de kabinetten 
een zo breed mogelijke parlementaire steun te geven. Dit met name 
om de staatkundige hervormingen in de grondwet te kunnen aanbrengen, 
hetgeen een tweederde meerderheid vereist. Ook om die reden kan men 
in België niet om de christen-democraten heen 30. 

Na de verkiezingen van april 1977, waarbij de CVP een grote winst 
boekte, zijn de christen-democraten weer de kern geworden van een 
breed kabinet, dat er op is gericht de economische en vooral staat
kundige problemen tot een oplossing te brengen. 

Italië 

Ook de Italiaanse DC is sinds 1946 niet meer in de oppositie geweest 31. 

Deze omstandigheid alleen al geeft reden te veronderstellen dat het 
een vermolmde en verstarde partij moet zijn geworden. Deels is dat 
juist, deels niet. 
Aan het eind van de jaren veertig en in de jaren vijftig hebben de 
christen-democraten, vrijwel voortdurend in coalitie met de liberalen 
en de republikeinen, zich vooral ingezet voor de modernisering en 
industrialisatie van Italië 32. Deze politiek is lange tijd succesvol ge
weest. In de loop van de jaren zestig ontstonden er echter sociale en 
politieke spanningen. Het hoge tempo van de industrialisatie leidde tot 
een snelle urbanisatie, met name van Noord-Italië, terwijl het zuiden 
ontvolkt raakte. Die urbanisatie, in combinatie met economische inzin
kingen, leidde tot een versterking van de Communinstische Partij, deels 
ten koste van de socialisten en sociaal-democraten. Pas in 1962 maak
ten de christen-democraten een opening naar deze partijen, waarna 
een reeks van centrum-linkse kabinetten het land regeerde 33. 

Ondertussen was de DC politiek, maatschappelijk en ambtelijk ver
strengeld met de Italiaanse staat. Dit leidde tot onbekwaamheid, ineffi
ciency, verlies aan creativiteit, corruptie en vriendjespolitiek. Daar door
heen speelt de verhouding tot de Rooms-katholieke Kerk. Alhoewel 
geen kerkelijke partij heeft de DC verschillende malen onder druk van 
de kerk gestaan. Zo bijvoorbeeld op het punt van de echtscheidings
wet, die uiteindelijk door een referendum in werking is getreden. Deze 
kwestie heeft de politieke positie van de DC ernstig verzwakt. Dit 
ondanks het feit, dat zij zich electoraal wonderwel wist te handhaven. 
De moeilijke keuze om al dan niet enigerlei vorm van samenwerking met 
de Italiaanse Communistische Partij aan te gaan, heeft inmiddels een 
heilzame uitwerking. De voortdurende zwakte van de coalities met de 

30 Manu Ruys: "De vroed meester". idem. nr. 105. pag. 3359. 
31 Zie Gordon Smith. a.w .. pag. 284 e.v. 
32 Drs. E. M. R. van Kessel-Schulte: "De winst van de verliezers"; in: "Onze Jaren '45-'70". 
nr. 13. pag. 409 e.v. 
33 Drs. Elisja van Kessel: "Op zoek naar het midden"; idem. nr. 53. pag. 1675 e.v. 
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socialisten en sociaal-democraten, sinds het eind van de jaren zestig, 
maakt zo'n samenwerking bijna onvermijdelijk. Een gevolg is, dat de 
oude garde onder leiding van Amintore Fanfani, sterk anti-communis
tisch, geleidelijk vervangen wordt door een nieuwe. Een voorbeeld 
daarvan is Benigno Zaccagnini, de nieuwe secretaris-generaal. 
Door de electorale zwakte van de socialisten en sociaal-democraten is 
in Italië het coalitiestelsel bijna verworden tot een tweepartijenstelsel. 
Politiek is het echter niet mogelijk voor ófwel de DC ófwel de commu
nisten om zonder de ander te regeren. 

Frankrük 

Tot slot Frankrijk en het Centre des Démocrates Socia/es 34. Het CDS 
behoort tot de regeringsmeerderheid. Alhoewel Frankrijk een meerder
heidsstelsel kent, heeft dit toch een groot aantal partijen opgeleverd, 
die ofwel tot de oppositie ofwel tot de meerderheid van de president 
behoren 35 

Het CDS heeft de invoering van het meerderheidsstelsel met de Vijfde 
Republiek van generaal De Gaulte overleefd. Voordien behoorden 
de christen-democraten tot de vaste regeringspartijen, onder de naam 
MRP. Zij gold aanvankelijk als de sterk sociale en katholieke parlemen
taire arm van De Gaulle, maar is haar eigen weg gegaan toen de 
generaal enige tijd na de oorlog het politieke toneel (tijdelijk) verliet 36. 

In de Vijfde Republiek behoorden de christen-democraten tot de trouwe 
aanhangers van de president. 
Momenteel vertoont de schepping van De Gaulle ontbindingsverschijn
selen. De crisis van mei 1968 had al aangetoond dat het politieke stelsel 
niet in staat was voeling te houden met de maatschappelijke ontwik
kelingen 37. Ook nu geven de toenemende aanhang van socialisten en 
communisten en het onvermogen van de regering om de economische 
problemen aan te pakken, reden te geloven dat het met de Vijfde Repu
bliek spoedig gedaan zal zijn. 
Het schijnt echter, dat president Giscard d'Estaing van plan is de vol
gende parlementsverkiezingen, in april 1978, te houden volgens het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging 38 Dit ten einde de weg te 
openen naar een coalitie van zijn Onafhankelijke Republikeinen, de 
Radicalen, het CDS en de Socialistische Partij van Mitterrand. Een der
gelijke ontwikkeling zou nieuwe perspectieven bieden aan de christen
democraten onder leiding van Jean Lecanuet. 

34 Zie Gordon Smith, a.w., pag. 271 e.v. 

35 Drs. N. K. C. A. in 't Veld: "De Gaulle ex machina"; in: "Onze Jaren '45-'70", nr. 43, 
pag. 1375 e.v. 

36 Dr. H. C. Wesseling: "Kraaiende hanen van Gallië"; idem, nr. 13, pag. 393 e.v. 
37 Drs. Chr. L. Baljé: "De Gaulle of de chaos"; idem, nr. 99, pag. 3139 e.v. 

38 "Giscard op zoek naar veilige stembus"; De Volkskrant, 11 mei 1977, (overgenomen uit The 
Economist). 
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IV. POLITIEKE PERSPECTIEVEN EUROPEES PARLEMENT EN 
CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJVORMING 

Het Europees Parlement speelt in het eenwordingsproces een zeer 
belangrijke rol. Het kan die rol echter niet vervullen als er geen 
Europese partijen zijn om het parlement te ondersteunen 39 De mate 
van partijvorming is weer sterk afhankelijk van de wijze waarop de 
verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden. De rege
ling daarvan is zeer soepel (zie paragraaf I): een Europees kiesstelsel 
ontbreekt en zonder zo'n kiesstelsel blijft de Europese partijvorming 
halfweg steken tussen het begin- en eindstation. De federatie die de 
christen-democraten vorig jaar gevormd hebben, is daarvan een goed 
voorbeeld (zie paragraaf 11). 

Er zijn echter goede vooruitzichten dat het Europees Parlement, een
maal rechtstreeks gekozen, een kiesstelsel zal weten te ontwerpen waar 
alle lid-staten en politieke partijen mee kunnen instemmen. Ik baseer 
dit optimisme op het feit dat er in die lid-staten die een meerderheids
stelsel kennen, een beweging naar een coalitiestelsel is (zie paragraaf 
111). In West-Duitsland en ook in Frankrijk is dat het geval, evenals in 
Groot-Brittannië, waar de Liberalen van de L.abour-regering hebben 
geëist dat er een evenredige Britse vertegenwoordiging in het Europees 
Parlement zal komen (vgl. noot 7). 

Dit biedt ook perspectief aan de christen-democraten. Er bestond en 
bestaat in onze kring nogal wat bezorgdheid over het christen-democra
tische karakter van de EVP. Dit bleek vooral op de Anti-revolutionaire 
partijraadsvergadering van 13 november 1976. Aanleiding: het ontbreken 
in de naam van een verwijzing naar de christen-democratische grond
slag en hEt streven van de Westduitse CDU/CSU naar samenwerking 
met de Britse Conservatieven en andere niet-christen-democratische 
groeperingen. Het oevaar dat het tot zo'n samenwerking komt, is mijns 
inziens verminderd nlJ juist in de grote lid-staten een politieke stroming 
gaande is tegen het kiesstelsel dat op blokvorming uit is. Met name 
in West-Duitsland en de CDU is er sprake van een keer ten goede. 
Definitief bezworen is het gevaar pas als er een Europees I(iesstelsel 
komt dat gericht is op evenredige vertegenwoordiging. Daarvoor moeten 
de Nederlandse christen-democraten zich dan ook inzetten. 

39 Zie mijn artrikel: "De betekenis van de Europese partijvorming voor de integratie", in: 
Politiek perspectief, september-oktober 1976, pag. 43 e.v. 
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Ontspanning, ontwapening en 
mensenrechten 

F. A. M. Alting von Geusau~' 

Ter gelegenheid van de jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer 
hebben de politieke partijen in hun programma's ieder ook hun ideeën 
en plannen aangedragen voor een buitenlandse politiek gericht op 
vrede, ontspanning, ontwapening en bescherming van fundamentele 
menselijke rechten. Over die doelstellingen zijn de democratische 
partijen het in ons land wel eens. Wat betreft de wijze waarop Nederland 
er toe kan bijdragen deze doelstellingen te verwezenlijken, vertonen 
de programma's echter aanzienlijke verschillen. Het CDA-programma 
pleit vooral voor een voortzetting van het beleid zoals dit door minister 
Van der Stoel en staatssecretaris Kooümans in de afgelopen vier jaren 
gevoerd is. Het verkiezingsprogramma van de PPR heeft ernstige kritiek 
op dit beleid en wijst een aantal grondslagen daarvan af. Het programma 
van de PvdA bepleit veel verdergaande stappen en voorstellen dan 
waartoe het kabinet-Den Uyl gekomen is, maar onderschrijft nog wel 
de belangrijkste grondslagen van het gevoerde beleid. 

Deze beschouwing heeft tot doel een aantal punten uit de programma's 
te bespreken in het licht van de huidige internationale situatie, voor 
::,o,'er zij betrekking hebben op ontspanning, ontwapening en de be
vordering van de fundamentele menselijke rechten. Daarbij is het niet 
allereerst mijn bedoeling een vergelijkende studie van deze program
ma's te maken. Wel zou ik willen bezien, wat een mogelijke coalitie 
'fan progressieve partijen en CDA - op grond van de aangedragen 
ideeën - zinvol zou kunnen bijdragen tot meer vrede in de wereld, 
meer ontspanning en ontwapening, met name in Europa, en enige voort
gang in de richting van de bescherming en bevordering van menselijke 
grondrechten. 

GRONDSLAGEN VAN HET BELEID 

In het naoorlogse vredes- en veiligheidsbeleid van Nederland hebben 

* Jhr. dr. Alting van Geusau iS hooqleraar in het recht van de internationale organisaties 
en directeur van het John F. Kennedy Institute aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. 
Voorts is hU onder meer voorzitter van de Adviescommissie inzake vraagstukken van ont
wapening en internationale veiligheid en vrede en lid van de partijraad van de KVP. Hij 
heeft talrijke boeken en artikelen gepubliceerd. Zijn meest recente boek is "European 
Perspectives on World Order" (1975). 
Deze beschouwing, geschreven naar aanleiding van de veiligheidsparagrafen in de programma's 
van CDA. PvdA en PPR en het regeerakkoord van de PvdA en de PPR, is afgerond op 
15 april. (Red.). 

Politiek perspectief, maart/april 1977 21 



de Verenigde Naties (VN) en de Noordatlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO) altijd een belangrijke plaats ingenomen. Wat betreft de nood
zaak tot versterking van de VN en haar rol als vrede-bevorderende 
instelling lopen de programma's niet sterk uiteen. Anders ligt dit voor 
de beoordeling van de NAVO - symbool, vooral voor de PPR, van 
alles wat er scheef zit in ons veiligheidsbeleid. Daarover schrijft de 
PPR in haar programma: "De NAVO is een organisatie die door hasr 
bestaan - net als het Warschaupakt - het bewerkstelligen van een 
duurzame vrede en veiligheid in de weg staat. Bovendien verdedigt 
de NAVO in feite de machtsverhoudingen van het kapitalistiese ekono
miese systeem en houdt het de sociaal-ekonomiese onrechtvaardigheid 
in de wereld in stand. 1 De PPR zal zich dan ook inspannen om Neder
land los te maken uit de NAVO." 

De PPR stelt zich met deze opvatting op tegenover het beleid van het 
kabinet-Den Uyl, zonder echter in haar programma de logische gevolg
trekkingen daaruit te maken. Indien men de NAVO zo fundamenteel 
afwijst, zou men - gezien de geldende verhoudingen in Europa -
moeten kiezen voor: ofwel terugkeer naar de neutraliteitspolitiek van 
vóór de Eerste Wereldoorlog; ofwel een neutraliteitspolitiek gedragen 
door een perfect georganiseerde territoriale verdediging, zoals die van 
Joegoslavië; ofwel een neutraliteitspolitiek bij de gratie van Sovjet
russische welwillendheid zoals in het geval van Finland. Trekt men deze 
conclusies uit de eigen opvatting niet, dan zal moeten worden aange
nomen, dat het er vooral om gaat de strijd aan te binden met die 
Nederlandse politieke partijen die vastgeroest zitten aan het dogma, 
dat de NAVO "hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid" moet 
zijn. 

Zo'n dogma wordt in ieder geval niet beleden door het CDA, dat in zijn 
programma schrijft: "Aangezien er nog geen echte normalisering van 
de verhoudingen in Europa is, blijft de NAVO onmisbaar voor het be
houd van vrede en veiligheid, voor het voorkomen van oorlog (-) en 
voor het beschermen van de democratische en maatschappelüke waar
den, die in onze samenleving gelden". Deze laatste passage heb ik 
gecursiveerd, omdat hi9r inderdaad een wezenlijk verschil ligt in be
oordeling van onze maatschappij. Volgens de PPR verdedigt de NAVO 
bepaalde - te veroordelen - feitelijke machtsverhoudingen. Volgens 
het CDA beschermt de NAVO (mede) democratische en maatschappe
lijke waarden. 

De PvdA spreekt zich in haar programma over dit "grondslag probleem" 
niet duidelijk uit: "Het NAVO-lidmaatschap (moet) beschouwd worden 
tegen de achtergrond van het feit, dat de NAVO enerzijds van belang 
is voor een moeilijk openbaar te kontroleren militair-industriële belangen-

1 Voor een partij die zich aanbiedt als een niet-marxistisch alternatief voor progressieve 
politiek, is het vreemd te noemen dat haar programma dit soort negentiende-eeuwse slogans 
gebruikt. die heden ten dage alleen nog in Moskou klakkeloos herhaald worden. 
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verstrengeling, alsmede kan worden gehanteerd als middel van het 
Amerikaanse machtspolitieke handelen. AnderzUrs (moet) gevreesd 
worden, dat het uiteen vallen van de NAVO, zonder dat er sprake is 
van een nieuw kollektief Europees veiligheidssysteem, tot nog grotere 
instabiliteit leidt." 

/-IET NAVO-LIDMAATSCHAP 

BIUkens het Regeerakkoord PvdA-PPR hebben deze twee partUen 
elkaar gevonden op een voorwaardelük NAVO-lidmaatschap: "Het mag 
alleen gehandhaafd worden onder voorwaarde dat in de komende vier 
jaar een bijdrage tot ontspanning en ontwapening in Europa kan 
worden geleverd". Verondersteld mag worden dat het alleen de NAVO 
is, die bij de PvdA en de PPR een ontspanningsexamen moet afleggen, 
en blijkens het regeerakkoord zal dit examen vooral de volgende 
werkstu kken omvatten: 

1) niet-uitbreiding van de taken en het verdragsgebied van de NAVO; 

2) vervanging van de stategie van het aangepaste antwoord door een 
defensieve strategie; 

3) een verklaring van de NAVO dat zU niet als eerste kernwappno Ldl 

gebruiken; 

4) uitdunning van tactische kernwapens in F:urOpa (in MBFR-verband); 

5) kernwapenvrUe zones in Europe\. 

Zou immers ook het Warschau pakt slagen voor dit ontspanningsexamen, 
dan zijn we al een heel eind op weg naar een verder gaande doel
stelling van beide partijen: de opheffing van de NAVO en het Warschau
pakt "door het tot stand komen in Europa van een nieuw, kollektief 
veiligheidssysteem, waarin ook de neutrale landen kunnen deelnemen 
en dat de betrokken landen hun nationale vrijheid verzekert (_)" 
(citaat uit het PvdA-programma). 

Gezien de machtsverhoudingen tussen PvdA en PPR lag het voor de 
hand, dat het regeerakkoord koos voor een voorwaardelijk lidmaatschap. 
Minder voor de hand ligt, dat het akkoord minder ingrUpende voor
waarden aan de NAVO stelt dan het verkiezingsprogramma van de 
PvdA zelf. Volgens dit programma zou "een wezenlijke bijdrage tot 
ontspanning" nog veel meer dan genoemde vijf werkstukken moeten 
omvatten, onder meer: 

a) het instellen van (N)BC-wapenvrije zones in Europa; 

b) niet-meewerken aan een systematische uitbreiding (ook niet door ver
vangingen) van het militaire potentieel van de NAVO, noch aan de 
invoering van nieuwe offensieve wapensystemen; 

c) het instellen van een waarschuwingstijd voor troepenmanoeuvres; 

d) het zetten van definitieve stappen naar wederzijdse vermindering 
van nucleaire en conventionele bewapeningen; 
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e) het tot stand brengen van een permanent orgaan van overleg en 
samenwerking tussen Oost en West; 

f) het versterken van de dialoog tussen Oost en West en met de 
Derde Wereld. 

Vooral wat dit laatste betreft wijkt het PvdA-programma op een be
langrijk punt - rakend aan de grondslagen - af van het beleid van de 
PvdA-minister (en van het programma van het CDA), wanneer het 
toevoegt: "In de Oost-West-dialoog moeten maatregelen om tot ont
wapening te komen voorrang hebben op punten zoals vrije uitwisseling 
van nieuws, personen en gedachten". 

Onder de PvdA-voorwaarden voor een voortgezet NAVO-lidmaatschap 
vallen ook nog een aantal specifiek tot Nederland gerichte eisen, 
waarvan de belangrijkste zijn: het terugbrengen van de Nederlandse 
defensie-uitgaven tot ten hoogste 3 % van het nationale inkomen tegen 
marktprijzen, en het niet meer vervullen van nucleaire taken door de 
Nederlandse krijgsmachteenheden. 

"VOORWAARDEN" AAN DE NAVO OF ONDERHANDELINGEN MET 
IIH WARSCHAUPAKT? 

Met alle waarde, inCJ die op zijn plaats is voor de wens van de PvdA 
een "actieve vredespolitiek" tP. voeren en voor het verlangen van de 
PPR naar een meer "positieve vrede", laten beide programma's toch 
wel een aantal klemmende vragen onbeantwoord. 
Natuurlijk is het juist - en zelfs noodzakelijk - dat wij geen vrede 
hebben met de huidige veiligheidssituatie in Europa, gekenmerkt als 
zij is door de blijvende Oost-West-tegenstellingen, een onaanvaardbare 
overbewapening, een voortgaande bewapeningswedloop en een uiterst 
labiel machtsevenwicht, dat gebaseerd is op het bezit en mogelijk 
gebruik van wapens die het menselijk voortbestaan bedreigen. Door 
het verbinden van bepaalde voorwaarden aan voortzetting van het 
Nederlandse NAVO-lidmaatschap loopt men echter het gevaar, het 
bereiken van de gegeven doelstellingen veel moeilijker te maken. 
In de huidige situatie in Europa acht ik een of andere variant van de 
vooroorlogse Nederlandse neutraliteitspolitiek geen constructief alter
natief voor het NAVO-lidmaatschap. Voorwaarden zullen alleen effect 
hebben indien zo'n alternatief voorhanden is, en door de overige bond
genoten ongewenst wordt geacht. Is dat niet het geval, dan zal het 
dreigement terzijde worden gelegd en zal men ook de voorwaarden 
- die op zichzelf zinvolle voorstellen tot ontspanning en ontwapening 
kunnen zijn - niet ernstig nemen. 

Uit de programma's van PvdA en PPR en door het pleidooi voor een 
defensieve afschrikking ontstaat echter vooral de indruk, dat de NAVO 
primair verantwoordelijk wordt gesteld voor de blijvende spanning in 
Europa. De Sovjetrussische politiek wordt dan vooral gezien als een 
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politiek gebaseerd op angst voor het Westen. Een defensieve afschrik
kingsstrategie van de NAVO - en misschien ook het uittreden van 
klei,lere landen uit de NAVO - ontneemt de grond aan deze angst en 
zal dus leiden tot een meer vredelievende politiek van het Kremlin. 
Een dergelijke mening 2 is echter in strijd met de werkelijkheid. Het 
zijn niet de NAVO en haar strategie, maar het bestaan van een vrije 
\Vesterse maatschappij en het verzet in Oost-Europa tegen onvrijheid, 
die primair de "veiligheid" van het totalitaire Sovjetsysteem bedreigen. 
En het is met name die bedreiging, die primair verantwoordelijk is voor 
de overbewapening van het Warschaupakt. Bovendien zal het toch 
wel niet iedereen ontgaan zijn, dat in Moskou de "angst voor het 
Westen" laatstelijk is afgelost door de "arrogantie van de macht", nu 
daar de mening overheerst dat het Westen verzwakt is door de energie
crisis, interne moeilijkheden en grote verdeeldheid. Evenmin zal het 
iedereen ontgaan zijn, dat de Sovjetunie - waar men nu verkondigt, 
dat de machtsverhoudingen zich ten gunste van het Warschaupakt 
gewijzigd hebben - toch vasthoudt aan een sterk offensieve strategie, 
waarin kernwapens als wezenlijk onderdeel van de gevechtskracht 
ingeval van oorlog worden beschouwd. 

Laat men mij goed verstaan. Met het CDA-programma ben ik van 
mening, dat een geringer accent op (het dreigen met) het eventueel 
gebruik van kernwapens dringend geboden is. Het lijkt mij ook juist 
conceptueel verder te gaan dan het CDA-programma doet en _ in 
plaats van de "eerbiediging van de strategie van het aangepaste ant
woord" - inderdaad te streven naar een meer defensieve strategie, 
maar dan wederzijds, via onderhandelingen, in de NAVO én het War
schaupakt. En dan niet om een imaginaire Russische angst weg te 
nemen, maar om in Europa door harde onderhandelingen beide zijden 
te bewegen tot concrete stappen op weg naar een ander en beter 
vei I ighe idsste Isel. 

Indien het Kremlin daartoe bereid is, ontstaat er een veiligheidssituatie 
waarin het ook aanvaardbaar wordt de Nederlandse defensie-uitgaven 
terug te brengen tot 3 % van het nationale inkomen. 

ONTSPANNING 

Zolang die verwachting nog geen werkelijkheid is, blijft de NAVO 
helaas voor onze veiligheid nog onmisbaar en moeten wij met de 
bondgenoten blijven streven - soms met de moed der wanhoop _ 
naar f;leer ontspanning. Een permanent overlegorgaan tussen Oost en 
West en - op langere termijn -- een nieuw veiligheidsstelsel zijn zeker 
zinvolle doelstellingen. 3 Op de kortere termijn zijn geen van beide doel
stellingen echter voor verwezenlijking vatbaar. 

2 Vgl. ook het rapport inzake Europese Veiligheid. uitgebracht door de Adviescommissie 
inzake Vraagstukken van Ontwapening en Internationale Veiligheid en Vrede (1975). 

3 Vgl. het rapport .. Europese veiligheid" van het Centrum voor Staatkundige Vorming; 1970. (Red.). 
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Het idee voor een permanent overlegorgaan tussen Oost en West werd 
aanvankelijk - aan het einde van de jaren zestig - vooral van Weste
lijke zijde geopperd. 4 In het begin van de jaren zeventig werd het 
overgenomen door de landen van het Warschau pakt. Tijdens de onder
handelingen over de slotakte van de Conferentie over Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (Helsinki) werd het alleen nog gepropageerd 
door de neutrale en niet-gebonden landen en Roemenië. In de slotakte 
zelf zijn de deelnemende staten slechts overeengekomen het op gang 
gebrachte multilaterale proces voort te zetten door het houden VJn 
nieuwe bijeenkomsten of een nieuwe conferentie. Eveneens werd over
eengekomen een eerste vervolg-conferentie in 1977 in Belgrado te 
houden, voorafgegaan door een voorbereidende bijeenkomst deze 
zomer te Belgrado. 

Uit de onderhandelingen die tot heden gevoerd zijn, blijkt dat nu ook 
de neutrale en ongebonden landen niet langer vasthouden aan de 
oprichting van een permanent orgaan van overleg en samenwerking. 
Deze landen leggen thans vooral de nadruk op de voortgang van het 
multilaterale proces tussen alle deelnemende landen. Tegenover 
pogingen tot institutionalisering van het Oost-West-overleg - zoals 
bijv. het voorstel van Brezjnev inzake betrekkingen tussen de Europese 
Gemeenschappen en COMECON - staan zij thans gereserveerd. In 
Belgrado zullen zij er waarschijnlijk voor pleiten, dat overeengekomen 
wordt soortgelijke bijeenkomsten voortaan iedere twee jaren te houden. 

De ontwikkelingen in Europa sinds Helsinki hebben duidelijk aange
toond, dat de toepassing van de slotakte een nog veel moeilijker proces 
blijkt te zijn dan zijn formulering. De voorwaarden voor institutionele 
verbeteringen in de dialoog over veiligheid, ontspanning en samen
werking zullen nog vele jaren onvervuld blijven. Dit geldt met name 
voor de belangrijkste taak die de voorstanders van een permanent 
overlegorgaan aan dit lichaam willen opdragen: de vreedzame beslech
ting van geschillen op grond van daartoe overeengekomen procedures. 
Met name de landen van het Warschau pakt hebben zich tot nu toe 
verzet tegen procedures voor geschillenbeslechting die verder gaan 
dan onderhandelingen tussen partijen. Het gaat damom niet aan thans 
het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO afhankelijk te stellen van 
een bijdrage die de landen van het Warschaupakt niet bereid zijn te 
leveren. 

De bijna twee jaren die sinds Helsinki verlopen zijn, hebben de grenzen 
van de ontspanning helaas te dUidelijk aangegeven. Die grenzen worden 
in het Kremlin scherper en beperkter getrokken dan in de hoofdsteden 
van de overige deelnemende landen. Daaraan mag een Nederlands 
ontspanningsbeleid niet voorbijgaan. Wat een constructief Nederlands 
beleid wel kan pogen, is - in samenwerking met andere kleinere landen 

'Vgl. mUn .,NATO and Security in the Seventies" (Leiden. 1971); Publications ol the John 
F. Kennedy Institute, nr. 5; hldst. VI, pag. 103-124. 
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- ideeën en voorstellen aan te dragen voor betere toepassing van de 
slotakte en voor nieuwe maatregelen met name op het terrein van de 
militaire aspecten van de ontspanning. Voor Nederland is het zinvoller 
voortdurend, met vasthoudendheid maar zonder illusies, pan-Europese 
onderhandelingen te bevorderen dan aan de eigen bondgenoten onver
vulbare ontbindende voorwaarden voor te leggen. 

ONTWAPENING 

Het belangrijkste probleem waarmee de deelnemende staten in Belgrado 
geconfronteerd worden, is zonder twijfel, dat sinds Helsinki geen enkele 
voortgang is gemaakt met de zgn. militaire ontspanning. De MBFR
besprekingen in Wenen verkeren in een impasse. De Amerikaans
Russische onderhandelingen over beperking van de strategische wapens 
(SALT) zijn vastgelopen op de weigering van de Sovjetunie, in te gaan 
op de vergaande voorstellen tot wederzijdse reducties van de nieuwe 
Amerikaanse regering. De NAVO-landen hebben een voorstel van het 
Warschaupakt om te onderhandelen over een overeenkomst om niet 
als eerste gebruik te maken van kernwapens afgewezen. De toepassing 
van de uiterst bescheiden afspraken van Helsinki over zgn. vertrouwen
wekkende maatregelen iaat veel te wensen over. Initiatieven van enkele 
niet-gebonden landen, ook gesteund door Nederland, om in "Belgrado" 
nieuwe vertrouwenwekkende maatregelen overeen te komen, zijn tot 
nu gestuit op tegenstand van vooral de la:1den van het Warschaupakt. 

In het algemeen moet vastgesteld worden, dat het nog steeds groeiende 
militaire potentieel van de reeds overbewapende strijdkrachten van het 
Warschaupakt en de voortgaande technologische wapenwedloop in de 
NAVO en - met zekere achterstand - in het Warschaupakt tot de 
grootste problemen behoren. Wat betreft de kernwapens dreigt de 
proliferatie steeds meer uit de hand te lopen, ondanks het non-prolifera
tieverdrag, dat het enige hoopgevende voorbeeld van een mogelijke 
kernwapenbeheersilig was. 

De vooruitzichten voor ontwapening in de komende jaren zijn uitermate 
somber. Een uitweg uit deze impasse zal echter niet gevonden worden 
door het stellen van voorwaarden aan de NAVO alléén, en evenmin 
door eenzijdige t'Jederlandse stappen op dit gebied. Ontwapening en 
wapenbeheersing kunnen alleen bereikt worden door onderhandelingen 
die leiden tot wederzijdse maatregelen. Een Nederlands ontwapenings
beleid zal daarom vertaald moeten worden, in samenwerking met andere 
"gelijkgezinde" landen - groot of klein, gebonden of ongebonden -, 
in een actieve onderhandelingsstrategie, waarbij men de discussie over 
geen enkel ontwapenings- of wapenbeheersingsprobleem uit de weg 
mag gaan. De voorstellen die in de verschillende partijprogramma's 
zijn gedaan, kunnen alle ingebracht worden in een dergelijke onder
handelingsstrategie. Het is zelfs waarschijnlijk, dat hun inbreng in zo'n 
nog uit te werken strategie tot een aanzienlijk verdergaande herziening 
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van het beleid zal leiden dan hun huidige presentatie, wat de PvdA 
en de PPR betreft, als "voorwaarden pakket" voor de eigen alliantie. 
Het uitwerken van een coherente onderhandelingsstrategie zou wellicht 
een zinvolle bijdrage van Nederland en andere landen kunnen zijn aan 
de pogingen om de impasse in de komende jaren te doorbreken. 

BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 

Bij een politiek gericht op ontspanning en ontwapening gaat het niet 
alleen - zelfs niet primair - om het verbeteren van verhoudingen 
tussen soevereine staten, maar om het scheppen van een orde die 
dienstbaar is aan de mensen. Het verkiezingsprogramma van de PPR 
verklaart met recht: "De doelstelling van het buitenlands beleid moet 
zijn: het scheppen van een wereldsamenleving, die voor de wereld
bevolking als geheel overlevingskansen biedt en ieder mens kans geeft 
zich zoveel mogelijk te ontplooien". Ook in de programma's van het 
CDA en de PvdA wordt de bescherming van de rechten van de mens 
centraal gesteld. Beide laatstgenoemde partijprogramma's benadrukken 
ook, dat de NAVO een bondgenootschap van democratische staten 
dient te zijn. In het CDA-programma wordt bovendien gesteld, dat ook 
de Europese (politieke) samenwerking dienstbaar moet wOl-den gemaakt 
aan de taken van Europa in de wereld, zoals de bescherming van de 
mensenrechten. 

Zoals bekend is het beginsel van de eerbiediging van de rechten van 
de mens op uitdrukkelijk voorstel van de Westelijke landen opgenomen 
in het hoofdstuk over samenwerking op humanitair en ander gebied 
(de zgn. derde mand) in de Slotakte van Helsinki. De landen van het 
Warschaupakt hebben zich daar langdurig tegen verzet, omdat de 
CVSE zich naar hun opvatting zou dienen te beperken tot vooral de 
erkenning van de bestaande politieke situatie in Europa en de ver
betering van betrekkingen tussen staten. 

Het is zeker niet in de laatste plaats aan de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken te danken, dat het zevende beginsel en de "derde 
rnand" in de Slotakte als gelijkwaardig aan de overige beginselen en 
hoofdstukken zijn opgenornen. Daarorn is het op zijn rninst rnerkwaardig 
te noernen, dat de PvdA aan deze vraagstukken zo weinig aandacht 
besteedt in de paragrafen over vrede en veiligheid. Deze partij wijkt 
in haar programma zelfs af van de algemeen aanvaarde interpretatie 
van de Slotakte door - zoals hierboven geciteerd - voorrang te 
wil!en geven aan ontwapeningsmaatregelen (in de Oost-West-dialoog) 
boven punten zoals vrije uitwisseling van nieuws, personen en ge
dachten. 

Het CDA en de PPR pleiten, blijkens hun paragrafen over de Verenigde 
Naties, in dit opzicht voor een actiever beleid, dat ongetwijfeld ook 
bedoeld zal zijn voor de Oost-West-betrekkingen. In het PPR-prograrnma 
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staat: "Streven naar een gegarandeerde naleving van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Het uitgangspunt van niet
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden moet verlaten worden 
in die oevallen waarin sprake is van grove schending van de rechten 
van de mens". Terecht verwerpt de PPR in deze passage het "uitgangs
punt" dat steeds weer door de landen van het Warschau pakt gebruikt 
wordt om zich af te schermen tegen kritiek van de overige aan de 
CVSE deelnemende staten op schendingen van de rechten van de 
mens. 
Het CDA is eveneens van mening, dat Nederland in de noodzakelijke 
omgang en samenwerking met totalitaire en niet-democratische staten 
ook deze zaken aan de orde moet blijven stellen. Het CDA stelt terecht, 
dat de naleving van de afspraken over de contacten tussen de mensen 
en volken, evenals de naleving van de overige afspraken in de Slotakte, 
een vereiste is voor de normalisering van de betrekkingen in Europa. 

Het belang van dit standpunt is door de recente gebeurtenissen in een 
oantal Oosteuropese landen onderstreept. Wie zou menen dat het 
opkomen voor eerbiediging van de rechten van de mens een Westelijke 
campagne is tegen de ontspanning en daarom beter maar wat minder 
"voorrang" moet krijgen, heeft buitengewoon slecht begrepen waar het 
in Europa vandaag om gaat. Wat er werkelijk aan de hand is, hebben 
de ondertekenaars van het Tsjechoslowaakse "Handvest 77" ons op
nieuw duidelijk gemaakt. Enkele honderden burgers vroegen daarin 
aan hun regering niets anders dan toepassing van de bepalingen die 
Tsjechoslowakije via internationale verdragen en de Slotakte van 
Helsinki zelf onderschreven heeft. En wat was het antwoord van Husak 
en de zijnen op dit rechtmatige verzoek van zijn medeburgers: weder
rechtelijke arrestaties, urenlange verhoren, doorsnijden van telefoon
verbindingen, en nog veel meer repressie waarvan we misschien maar 
heel weinig weten; en natuurlijk wilde beschuldigingen van samen
zwering en spionage aan het Westen. 

Het is dit soort wil!ekeur, dit soort onderdrukking, dat de ontspanning 
bedreigt, het wantrouwen in stand houdt ... en ontwapening zo moeilijk 
maakt. Tegelijkertijd wordt ons in het Westen voorgehouden, dat een 
dergelijk regeersysteem ook onze toekomst is en dat "ontspanning" 
de naam is voor het "onomkeerbare" proces naar die toekomst. Onder
drukking en willekeur - zoals nu in Tsjechoslowakije - zijn ook niet 
slechts bijkomstige incidenten in een overigens gestadige ontwikkeling 
naar de ideale maatschappij. Zij zijn inherent aan het systeem dat door 
het Kremlin aan eigen volk en in Oost-Europa is opgelegd. 

Daarom is werkelijke ontspanning tussen Oost en West alleen mogelijk 
indien alle staten de fundamentele menselijke rechten van allen eer
biedigen en ophouden willekeur en onderdrukking toe te passen In 

naam van een ideologie of een systeem. 
Daarom ook moet Nederland in het Oost-West-overleg de eerbiediging 
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van de mensenrechten aan de orde blijven stellen als één van de 
"voorrangspunten" in een beleid gericht op ontspanning, ontwapening 
en vrede. Het sterkste argument dat een Nederlands beleid in deze zin 
kan aanvoeren, is dan nog niet eens de situatie in eigen land, maar 
de les die ook Nederland heeft willen trekken uit de Tweede Wereld
oorlog: de mede-opstelling en aanvaarding van de Europese Conventie 
voor de bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. 
In onze tijd immers eist de schepping van een orde die dienstbaar is 
aan de mensen, dat regeringen internationaal toezicht aanvaarden op 
de eerbiediging van menselijke grondrechten in eigen land. Een beleid 
dat zich voor heel Europa daarop richt, vraagt een lange adem, grote 
vasthoudendheid en sterke overtuigingskracht; het zou wel in de diepste 
zin van het woord een actieve vredespolitiek zijn. 
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De militair-politieke betekenis 
van de cruise-raket 

N. M. M. l. Hameleers'" 

Het gevaar bestaat, dat door een afzonderlijke behandeling van een 
deelaspect van een complexe problematiek het totaalbeeld wat verloren 
gaat. De cruise-raket (cruise-missile) is een deelaspect van de be
wapenings- en ontwapeningsproblematiek, die op zijn beurt weer een 
deelaspect is van het veiligheidsbeleid. De problematiek rond bewa
pening en ontwapening als deelaspect van de Europese (en dus deels 
ook Nederlandse) veiligheid is een onderdeel van de veiligheid in de 
wereld. De wereldorde en het wereldgebeuren worden helaas nog altijd 
I""ede bepaald door machtspolitiek van grote mogendheden, waarbij 
het bezit van militaire macht een zeer belangrijke factor is. Machtseven
wicht en superioriteit in de militaire krachtsverhoudingen zijn voor de 
lezer bekende begrippen. 

De cruise-raket zou naar mijn mening in de toekomst een zo belang
rijke invloed op de militaire machtsverhoudingen kunnen uitoefenen, 
dat een wat geisoleerde beschouwing mij gerechtvaardigd lijkt. Boven
dien is het primaire doel van dit artikel een discussie over de problemen 
rond deze raket op gang te brengen. De technologie van dit wapen
systeem is zo bijzonder dat het op allerlei manieren kan worden ge
bruikt. Daardoor ontstaan er grote problemen wat betreft de wapen
beheersing. 

Na een korte beschouwing over de technische aspecten van de cruise
raket zal ik ingaan op de militaire inzetmogelijkheden. Tenslotte zullen 
de politieke consequenties voor het Nederlandse veiligheidsbeleid wor
den aangegeven. 

MILIT A/RE BETEKENIS CRUISE-RAKET 

De inzetmogelijkheden van een wapensysteem zijn afhankelijk van de 
karakteristieken en de fysieke mogelijkheden. De technische informatie 
zal hier voor het gemak van de lezer (en dat van de auteur) zo een
voudig mogelijk worden weergegeven. Deze aanpak vertoont uiteraard 
alle tekortkomingen die een simplificatie kenmerkt. Bestudering van de 

" Majoor Hameleers. docent aan de Luchtmacht-stafschool op de Vliegbasis Ypenburg, is lid 
van de Defensiecommissie van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU. Hij 
heeft verschillende artikelen gepubliceerd in de Militaire Spectator. (Red.). 
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aangegeven literatuur 1, 2, 3 zal de lezer desgewenst meer gedetailleerde 
informatie verschaffen. De belangrijkste eigenschappen en mogelijk
heden van de raket zijn als volgt aan te geven: 

het wapen is 6,25 à 7 meter lang en heeft een doorsnede van ± 
0,55 meter; 

de raket volgt een gecontroleerde - niet-ballistische - baan door 
de dampkring; het wapen heeft daarvoor een of meerdere (zelfstan
dige) geleidings- en/of navigatiesystemen; 

de (subsone) snelheid bedraagt ± 640 km per uur; er wordt ook 
gewag gemaakt van supersonische cruise-raketten 4; 

het bereik is maximaal ± 4000 km; dit is afhankelijk van de ver
houding tussen brandstof en lading; al in gebruik zijnde (operatio
nele) kruisra:,etten bij de Amerikaanse marine hebben een bereik 
van ± 2780 km; 

de nauw:~eungheid is groot: een afwijking van minder dan 25 meter 
bij een bereik van ± 2780 km; 

het wapen kan een conventionele of nucleaire lading vervoeren; 
deze lading kan v2riëren van zeer weinig tot meer dan 220 pond; 
bij een bereik van ± 2780 km kan er ± 220 pond worden vervoerd 
(= ± 220 kiloton nucleair, d.W.Z. ruim 15 x de bom op Hirosjima 
in Japan); 

de produktiekosten zijn laag; de schattingen variëren van 500.000 
tot 1 miljoen dollar. 

Alhoewel dit beeld zeker niet volledig is, geeft het toch een indruk van 
de formidabele capaciteiten van dit wapensysteem. Het kan conventio
l1eel en nucleair worden ingezet, het kan strategisch en tactisch worden 
aa"'gewend. Dit betekent dat de cruise-raket in wezen een 

conventioneel strategisch, 

conventioneel tactisch, 

nucleair strategisch, en 

nucleair tactisch 
wapensysteem is. 

Een wapensysteem is strategisch indien het een vermogen heeft om 
in het vijandelijk achterland (hartland) een schade toe te brengen die 
het vijandelijk verrnogen om oorlog te voeren aantast. De cruise-raket 
heeft naar mijn mening dat vermogen zeer zeker. Het verschil tusssen 
strategische en tactische wapensystemen, gebaseerd op de technologie 
van een wapensysteem, is door de mogelijkheden van deze raket door
broken. Dat dit gevolgen moet hebben voor onderhandelingen en be-

1 Kosta Tsipis: "The long-range cruise-missile"; in: Bulletin of Atomie Scientists, april 1975. 

2 A. H. Lind: "Het cruise type missile"; in: Militaire Spectator, mei 1976. 
3 "Cruise missiles: Air Force Navy weapon poses new arms issue"; in: Science, 187 (1975) 416. 
'"Program of Research Development, Test and Evaluation Fiscal Vear 1978", pag. 1-3; 
Department of Defense to 95th Congress; First session 1977; Washington, 1977. 
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sprekingen over de beheersing van strategische en tactische wapens, 
is volgens mij een logische zaak. Door sommige militaire deskundigen 
en technici wordt de ontwikkeling van de cruise-raket voorgesteld als 
een "verdere verfijning" van de bestaande bewapening. Dit is beslist 
onjuist. Het is duidelijk een aanzet tot een nieuwe fase in de bewa
peni:lgswedloop, die ook voor Europa enorme gevolgen kan hebben. 

De cruise-raket is al in g2bruik. De Amerikaanse Air Launched Cruise 
{.1issi/e (ALCM) zal in 1980 operationeel zijn. De van onderzeeboten te 
lanceren cruise-raket (SLCM = Submarine Launched Cruise Missile) 
heeft in 1976 proefvlL!chten gernaakt. De ontwikkeling van vanaf de 
grond te lanceren cruise-raketten is naar mijn mening een kwestie van 
tijd. - De cruise-raketten va', de Verenigde Staten hebb,-t1 SGn 
nucleaire lading. 

In Europa beschikken Frankrijl, en Italië reeds over een cruise-raket
systeem 5. Deze wapen::; hebben een conventionele lading. 

De verdere ontwik!;eling ':an de cruise-raketsystemen geheel stoppen 
zou in het beleid dat gericht is op waperlue:~,eErsing, l;ct besté' zijn. 
Het zal duidelijk zijn, dat het hiervoor - ook in Eurc;,:c;l - al te laat is. 
Het enorme belang en de verstrekkende L :.;,enis van de cruise-raket 
voor de militaire bewapening worde" v0o,'31 in de Verenigde Staten 
onderkend. In het recente programma van het Amerikaanse ministerie 
van Defensie voor het fiscale jaar 1978 betreffende research develop
ment tost end evaluation kiest de directeur van "Defense Research 
E:nd Engineering" als uitgangspunt "het streven naar een technologische 
superioriteit ten opzichte van de Sowjetunie" 6. De cruise-raket neemt in 
het programma een belangrijke plaats in: "Cruise missiles - already 
changing military thinking - are in their infancy and offer revolutionary 
potential. Future characteristics such as 'ZeroCEP' (100 % nauwkeurig
heid) at large stand off ranges and supersonic dash, at re/atively low 
cc:;!:, wiJl fundamenta/ly change land, sea, and air warfare." 7 

Dat Iwt bij het cruise-raketsysteem gaat om een nieuwe impuls aan de 
bewapenings\f/edloop, wordt duidelijk als het rapport constateert: 
"Cruise missiIe development will proceed as powerful and inherently 
stabilizing comp/Gmentary dimensions to our strategie forces. The air
launehed ALCM and variants of Tomahawk for submarine and surface 
bUi/eh wil! use common guidance, propulsion and warheads. Flight tests 
on both ALCM and Tomahawk have been outstandingly successful and 
:he guidance more accurate than predicted last year. Cruise missiles, 
bouth Iluclear and non-nuclear, are the most significant weapon deve
loprnent of the decade." 8 

5 Frankrijk beschikt over de zgn. "Exocet". Deze cruise~raket wordt gelanceerd vanaf een 
bovenwaterschip; bereikt ± 74 km. Italië beschikt over de "Otomat", eveneens te lanceren 
vanaf bovenwaterschepen. met een bereik van ± 185 km. 
6 A.w" pag. 1~1. 
7 lb., pag. 1~14. 

8 Ib, pag. 1~18. 
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De conclusie is, dat de cruise-raket het gehele con,entionelG en 
nucleaire bewapeningsspectrum bestrijkt. Het onderscheid tussen COIl

ventionele en nucleaire wapens alsook dat tussen strategische en 
tactische wapens op basis van tedvische mogelijkheden is voor sen 
belangrijk deel verdwenen met de komst van de cruise-raket. 
Met dit gegeven kunnen allerlei militair-technische redeneringen worden 
opgezet. Toch zijn die allemaal speculatief, omdat de verschillende 
uitgangspunten altijd een bepaald rationeel verwachtingspatroon ver
onderstellen bij de potenti31e tegenstander. 

Enkele voorbeelden ter illustratie. Men zou kunnen stellen dat de atoom
drempel (tijdstip inzet nucleaire wapens) wordt verhoogd omdat met de 
strategische conventionele cruise-raketten zelfs nucleaire strategische 
raketten kunnen worden uitgeschakeld. Met andere woorden, de nood
zaak om nuclcélire wapens in te zetten wordt kleiner. Het vermogen 
van de conventionele cruise-raket om nucleaire intercontinentale raket
ten in versterkte onderkomens (ICBM's) uit te schakelen meen ik te 
moeten betwijfelen. De turbojet-motor van de cruise-raket veroorzaakt 
onafgebroken een temperatuur van ongeveer 1000° C. Een dergelijke 
v/3r;:lteoron is te detecteren en bij subsone snelheid (huidige situatie) 
ken tijdens een lange vluchtduur de raket worden vernietigd. Maar als 
de conventionele cruise-raket tot het uitschakelen van ICBM's in staat 
is, kan men stellen ebt de tegenstander niet het risico kan nemen om 
zijn nucleair potentieel grotendeels te verliezen, en dus ... 

V/at betreft de tactisch-nucleaire cruise-raketten zou men kunnen pone
ren dat de atoomdrempel wordt verlaagd. Immers, bij 100% nauwkeurig
heid is de kans op ongewilde schade nul. Een van de redenen tot 
escalatie van het conflict, nl. het betrekken van de bevolking bij de 
inzet van vornietigingsmiddelen, wordt weggenomen. Inzet van deze 
wapens zou daardoor militair én politiek aantrekkelijker worden. Ook 
hier is er overigens een speculatief element, nl. de reactie van de 
tegenpartij. 

POLITIEKE BETEKENIS 

De belangrijkste wapentechnische ontwikkeling van dit decennium, zo 
kwalificeren de Amerikaanse experts de cruise-raket. Dit staaft mijn 
stelling, dat er door dit raketsysteem een nieuwe dimensie aan de be
wapenings- en ontwapeningsproblematiek is toegevoegd. 
Dat de bestaande machtsverhoudingen kunnen worden verstoord, blijkt 
ook al uit de grote problemen die er rond SALT 1/9 zijn ontstaan. 
Tussen Ford en Breznjew zijn in november 1974 in Wladiwostok be
paalde principe-afspraken gemaakt over de strategische bewapening. 
Hierbij werd het aantal strategische transportmiddelen vastgesteld op 

9 De tweede ronde in de Amerikaans-Russische besprekingen ter beperking van de strategi
sche bewapening (Strategie Arms Limitation Talks). 
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2400, waarvan 1320 MIRV-raketten (raketten met onafhankelijk bestuur
bare meervoudige kernwapen!adingen). Met één raket kunnen dus 
meerdere doelen worden uitgeschakeld. Deze afspraken zouden dit jaar 
door middel van een S,ó,L T II-o"Jereenkomst moeten worden bekrachtigd 
en dan tot 1985 gelden. De vraag is nu of cruise-raketten strategische 
transportmiddelen zijn of niet. Het plafond van de aantallen cruise-raket
ten gelanceerd vanaf onderzeeboten, is bij de afspraken in Wladiwostok 
na'.,welijl,s [j2Iimiteerd. Het grote bereik van nucleaire cruise-raketten 
is hierbij het centrale thema. (De problematiek van de nieuwe Russische 
Backfire-bommenwerper, die door de Verenigde Staten als een strate
gische wapendrager wordt gekwalificeerd, blijft hier verder buiten be
scho:w"ing. Er is natuurlijk bij de onderhandelingen een duidelijk ver
band tussen de cruise-raketten en deze bommenwerpers). 

De cruise-raket kan, gelanceerd vanuit Europa, zelfs met een relatief 
kleLl bereik het Russisch achterland grote schade toebrengen en is dus 
(en strategisch wapen. Het is bovendien duidelijk dat een Westeuro
pese !;ernmacht van betekenis (al dan niet met medewerking van de 
Verenigde Staten) nu tot de technische mogelijkheden behoort. 
In een artikel in de F\!/ilitaire Spectator is door A. H. Und de volgende 
conclusie getrokken: "Het wapen (de cruise-raket) zal, in de voor het 
huidige gedachte uitvoering, relatief goedkoop zijn en vormt daarmee 
een aanlokkelijk altematief voor de vervanging van thans dure strate
ÇJische systemen, hetgeen met name van belang kan zijn voor de 
Europese NAVO-partners die beschikken ove!' nucleair voortgestuwde 
onderzeeboten" 10. 

Het is mijn overtuiging, dat het onderbrengen van de nucleaire cruise
ra:,et in het Europese veiligheidsbeleid een zeer gevaarlijke zaak is. 
Nist alleen de onderhandelingen tussen de grote mogendheden over 
stratsgische !lucleaire wapens maar ook de MBFR-besprekingen in 
\~"enen over reducties van wapensystemen in Europa (Mutual Balanced 
Force Reductions) zouden op de tocht komen te staan. Met de nodige 
politioke inspanning zal moeten worden geprobeerd dit de voorkomen. 
Kan het Nederlandse veiligheidsbeleid daartoe een bijdrage leveren? 

DOORKRUIST DE CRUISERAKET ONS VEILIGHEIDSBELEID? 

Om de invlosd van de militaire betekenis va~l de cruise-raket op het 
Nederlandse veiligheidsbeleid te kunnen beoordelen is het nodig dit 
beleid kort te schetsen. In een voordracht, getiteld "Verantwoord veilig
heidsbeleid" 11, heeft minister Van der Stoel vorig jaar zijn visie 93 -

geven. Deze visie van de minister van Buitenlandse Zaken wil ik in dit 
kader beschouwen als de politieke realiteit van dit ogenblik. 

" A.a., pag. 224. 
11 Gehouden op 6 maart Î975 te Amsterdam onder auspiciën van het Nederlands Genootschap 
voor Internationale Zaken en de Vakgroep Recht der Internationale Organisaties van de 
Universiteit van Amsterdam. De tekst is gepubliceerd in de Internationale Spectator, maart 1975. 
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Na met de meeste klem eenzijdige denuclearisatie te hebben afgewezen 
bestempelt minister Vail der Stoel een na first use-verklarillg (niet als 
eerste kernwapens gebruiken) als "niet reëel". Over de beperking van 
de rol van kernwapens in Europa zegt hij het volgende: "Daardoor 
(Sc. introductie kleine tactische kernwapens) zou immers het scherp 
in acht te nemen onderscheid tussen nucleaire en conventionele wapens 
gevaarlijk kunnen vervagen. Uit het vooroaande vloeit voort dat inper
king van de rol van het kernwapen in Europa slechts in beperkte mate 
mogelijk is (tenzij men het met de veiligheid niet nauw meer wil nemen), 
wanneer niet óók aandacht wOi"dt besteed aan wapenbeheersing en 
-beperking op het conventionele terrein. En het ligt voor de hand dit 
dan te doen in het kader van de MBFR-besprekingen die sedert enige 
tijd te Wenen worden gehouden. 1:'1 samenhang met een verwezenlijking 
van betere verhoudingen op conventioneel terrein zal naar Nederlands 
inzicht in deze MBFR-bespreking dan ook eveneens naar wederzijdse 
reducties van de kernbewapeninG kunnen, en moeten worden gestreefd. 
Het ligt in de rede dat men daarvoor, bij de conventionele strijdkrachten, 
in de buurt van "en pariteit zal moeten uitkomen, van approximate 
parity, zoals het in de vaktaal wordt genoemd. Maar men moet wél 
bec'enken dat het hierbij niet alleen gaat om een vergelijking val1 het 
militaire potentieel aan weerskanten, maar om tal van moeilijk weeg
bare fQctoren, die ik nu m8ar buiten beschouwing laat. AI kan van 
volledige afschaffing van tactische nucleaire wapens in Europa dus 
geen sprake zijn, een vermindering van het aantal zie ik ook in een 
meer nabije toekomst wel degelijk tot de mogelijkheden behoren. 
Uiteraard zal in het licht van nieuwe strategische inzichten een voort
durende evaluatie moeten bl0'en plaatSVinden van aard en aantal van 
de WElpens die werkelijk strikt nodiO zijn. Het is mij niet onbekend dat 
althans sommige studies tot de conclusie komen dat met een geringer 
aantal zou kunnen worden volstaan, en er is niemand die nu juist het 
huidige aa:~tal als een onaantastbare noodzaak aanmerkt." 

Het Nederlandse veiligheidsbeleid berust op de gedachte om in Atlan
tische verbondenheid te streven naar ontspanning en betere betrek
kingen tlissen Oost en West. Daarbij wordt gestreefd naar een "zelfstan
dig" en verenigd West-Ecnopa, dat evenwel wat betreft het veiligheids
beleid zou moeten terugvallen op de Ameri:,acilsG nucleaire garantie. 
Er is een zekere tweeslachtigheid in deze zienswijze. Reeds in 1974 
werd een en ander gesignaleerd in een uitstekend arti!çel van 1. H. 
L.eurdijk 12 Vooral enkele van zijn conclusies zijn van belang: "We 
zOl'den het accent van onze defensiefilosofie kunnen verleggen vc:n 
hot geloof in en vertrouwen op de zekerheid van Amerikaanse nucleaire 
bescherming naar het vertrOi.!wen in de rationaliteit van de potentiële 
opponent, die - geconfronteerd met het risico van een Amerikaanse 

12 J. H. Lellrdrjk: ,.De 'Amerikaanse nucleaire garantie' als factor in het Nederlands veilig
heidsbeleid", ,n: Internationale Spectator, 8 mei 1974. 
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nucleaire reactie - er zich wel voor zal hoeden om de kracht van de 
J\merikaans-Europese relaties te testen. De ontspanning in de Ameri
kaans-RL'ssische relatie zou dan vertaald kunnen worden in maatregelen 
van militair disengagement in Centraal-Europa. Het Nederlandse geloof 
in de f\merikaanse nucleaire garantie' heeft, naast zijn oprechtheid, 
het voordeel van zijn eenvoud, maar is nauwelijks van toepassing op 
de politieke situaties die zich in werkelijkheid voordoen. Daarom zou 
men ook Zijll analyse moeten verleggen van de slechtst denkbare naar 
de meest waarschijnlijke situatie, omdat deze bepalen waartussen men 
i:l de \;verkelijkheid moet kiezen. 
"Wat vooral :lodig is, is een intellectuele confrontatie van de verschil
lende opties voor West-Europa's politieke toekomst, waarbij men zich 
los tr:lCht te maken uit de ban van de ervaringen en politieke verhou
diilgen van een beperkte (naoorlogse) historische periode. Zulke opties 
zouden kunnen zijn die welke in het begin van dit artikel zijn benoemd 
als Atlantische partnerschapsconceptie, de condominiumconceptie en 
de machtsevenwichtconceptie. In Nederland wordt door nagenoeg alle 
partijen intuitief ÇJevoeld, zij het niet expliciet uitgesproken, dat - zo 
West-Europa al de politieke wilsovereenstemming tot stand zou kunnen 
brengen die voor het tot stand komen van een politiek verenigd Europa 
is vereist - de conceptie van een West-Europa dat zelfstandig voor 
zijn veiligheid wil zorgdragen, zich moeilijk verdraagt met de andere 
twee concepties. Kennelijk om het vrij algemeen in Nederland als 
om:am'aardbaar beschouwde alternatief van welke vorm van Europese 
kernmacht dan ook te ontlopen, handhaven de bestaande opvattingen 
o"er de toekomstige Europese veiligheid toch een of andere vorm van 
I\rnerikaanse nucleaire bescherming. Als men deze Europese conceptie 
ols reële optie uitscllakelt, wordt de vormgeving van Europa's toekomst 
vooral een keuze tussen het Atlantische kader en een door de Verenig
de Staten en de Sowjetunie geprotegeerde niet-nucleaire veiligheids
structuur. Het is wellicht tekenend voor de geringe innerlijke overtui
gingsi~racht waarmee vele Nederlanders het ideaal van een politiek 
verenigd (West-)Europa belijden, dat er bij de confessionele en linkse 
partijen voorkeuren bestaan voor resp. de eerste en de tweede van de 
overblijvende opties. Maar het officiële beleid laat deze voorkeuren 
schuilgaan achter de continuHeit in uitgangsposities die men kan con
statel-en tussen de confessionele kabinetten van de afgelopen jaren 
en het huidige socialistische kabinet 13." 

De militaire capaciteiten van de cruise-raketten zullen de door Leurdijk 
gesignaleerde keuzeproblematiek in Europa in verhevigde mate naar 
voren brengen. Wellicht dat door de militaire capaciteiten van deze 
raketten (en de groeipotentie) van deze raketten zelfs een - strate
gische - Vv'esteuropese kernmacht van betekenis tot de politieke 
mogelijkheden gaat behoren. 

13 Deze merkwaardige typering van hei kabinet-Den Uyl en van voorgaande kabinetten blijft 
uiteraard voor rekening van de geCiteerde schrijver. (Red.). 
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In zijn reeds aangehaalde voordracht gaf minister Van der Stoel zijn 
toekomstvisie op ons veiligheidsbeleid: "Een blik op de toekomst 
werpend, meen ik dat ons land, met het door de regering gevoerde 
veiligheidsbeleid, als lid van het Atlantisch bondgenootschap een zeer 
belangrijke bijdrage aan verdere ontspanning en normalisering tussen 
Oost en West zal moeten en kunnen leveren. Of ons streven succes 
zal hebben, valt natuurlijk niet met zekerheid te voorspellen, maar, het 
gehele terrein overziende, heb ik niettemin het vertrouwen - een 
vertrouwen getemperd door het besef van realiteit en gestaald door 
de wetenschap dat de vrede op het spel staat - dat wij op de goede 
weg zijn." 

SLOTBESCHOUWING 

Afwijzing van een Europese kernmacht is in het kader van het terug
dringen van de rol van kernwapens in Nederland een algemeen aan
vaarde zaak in ons land. Het is in de komende jaren wellicht nood
zakelijker dan ooit tevoren. 
Naast de strategische betekenis is ook de conventionele en tactisch
nucleaire betekenis van de cruise-raket in de militaire bewapening zeer 
groot. Dit zou logischerwijs moeten betekenen dat de cruise-raket ook 
bij de MBFR-onderhandelingen wordt betrokken. De Russische generaal 
V. I. Zemskow, hoofdredacteur van het Sowjettijdschrift Military Thought, 
noemt terecht als een der basisprincipes "Modern weapons and means 
of waging war because of their enormous destructive qualities cannot 
remain outside the control of politics" 14. 

De politieke invloed van Nederland is uiteraard - ook in Europa -
beperkt. Maar mede (vooral?) onder invloed van Nederland zijn de 
tactische kernwapens ingebracht in de onderhandelingen over weder
zijdse en evenwichtige vermindering van strijdkrachten in Centraal
Europa (MBFR). De Nederlandse invloed op het politieke gebeuren 
moet in de praktijk dan ook niet worden onderschat. Bovendien is er 
mijns inziens altijd de morele verplichting om het beheersen en terug
dringen van de bewapening te bevorderen, hoe verschillend men ook 
denkt over de praktische mogelijkheden. In een verklaring van de RK 
Bisschoppenconferentie over dit onderwerp staat onder andere: "Wij 
dienen ons er in het bijzonder voor in te zetten, in het kader van de 
nieuwe groeiende verhoudingen in Europa in eigen directe omgeving 
een bijdrage aan deze ontwikkeling (sc. overleg over wapenbeheersing 
en ontwapening) te geven, want de tegenstellingen zijn in ons wereld
deel nog lang niet verdwenen en ook bij ons gaat de bewapenings
wedloop in veel opzichten door" 15 

14 SRI.SSC Report. 8 december 1972. 
15 Verklaring RK Bisschoppenconferentie over bewapeningswedloop en ontwapening d.d. 13 
januari 1976. pag. 8. 
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De cruise-raket is een cruciale zaak wat betreft de toekomstige veilig
heid in Europa, en dus ook voor het Nederlandse veiligheidsbeleid. 
Het is mUns inziens dan ook alleen een tactische manoeC'vre als van 
Ameri!(aanse zijde de cruise-raket wordt betiteld als "een van de meest 
overschatte wapens" 16 Het is in ieder geval in strijd met de visie van 
eigen experts. 
De mogelijkheden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de ont
wikkelingen met betrekking tot een eventuele inpassing van het nucleaire 
cruise-raketsysteem in het Westeuropese veiligheidsbeleid liggen nog 
open. Het is naar mijn overtuiging een taak voor de Nederlandse 
regerillg om de problematiek van het cruise-raketsysteem grondig te 
onderzoeken. Eerder werd 2angetoond dat de bijdragen van een klein 
land bij een concreet aspect belangrijk kan zijn (inbreng tactische 
kernwapens in MBFR). Het beïnvloeden van de principes van de ge
vestigde militaire afschrikkingsstrLltegie zal echter, in verband met de 
enorme politieke consequenties, veel moeilijker zijn. 17 Maar ook ten 
aanzien van het onderzoek naar de problemen rond het cru ise-raket
systeem zal behoedzaam moeten worden gemanoeuvreerd. 

Het strategisch jaaro'/erzicht 1976 van het International Institute for 
Strategie Studies 18 stelt, dat de bereidheid in het Westen om in het 
:";ader van de MBFR tot compromissen te komen afneemt. De oorzaak 
daarvan is gelegen in dG bezorgdheid over de toenemende militaire 
macht van de Sowjetunie. Een rechtvaardiging voor het ontwikkelen en 
inpassen van het cruise-raketsysteem óók in West-Europa lijkt uit 
militair oogpunt an!lwezig. Een zorgelijke maar begrijpelijke ontwikkeling. 
De duidelijk verschillende belangen en totaal verschillende sociaal
politieke factoren zijn er de oorzaak van, dat tot nu toe in het MBFR
o'ierleg geen resultaten zijn geboekt. Het is evenwel op zich reeds ver
heugend dat over reductie van bewapening overleg wordt gevoerd. 
Vooralsnog zijn er geen verstandelijke motieven aan te voeren, waarom 
het Warschaupact zijn Illilitaire overwicht in Europa niet zou willen 
behouden, onder Illeer wegens de functie die de strijdkrachten van de 
Sowjetunie c.s. geacht worden binnen het bondgenootschap te ver
vuilen. 

Eenzijdige beperking van conventionele strijdkrachten is ongewenst, 
ook in het kader va., het IVîBFR-overleg, terwijl de door de NAVO 
beoleite beperking van de strijdkrachten 'Jan het Warschaupact onhaal
b9ar lijkt. Een adequate conventionele krachtsverhouding blijft intussen 
oe \oorwsarde Olll de rol van de kernwapens in de bestaande defensie
steiseis terug te dringen. De Illilitaire mogelijkheden van de cruise
ra~':etten in Euro,)a zouden de onderhandelingen ernstig in gevaar kun
nen brengen. 

16 Zie ~~RC-HandeisbIEid, 28 april 1977: "VS proberen cruise-raket te kleineren". 
i7 K. P. 81oema: ,.De relatieve betekenis van defensieve afschrikkinng", in: Intermediair, 
16-22 april 1977. 

18 "Strategie Survey 1976"; IISS. Londen. 
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in de samenstelling van de militaire middelen zal aan NAVO-zijde mijns 
inziens sterk de nadruk moeten worden gelegd op toereikende, ge
standaardiseerde, snel inzetbare conventionele strijdkrachten. De reac
tiesnelheid moet zeer hoog zijn en de strijdkrachten moeten gemakkelijk 
onder centrale leiding kunnen worden ingezet, dit als voorwaarde voor 
crisisbeheersing. 
Nu we de mogelijkheden hebben om in onderhandelingen "vreedzame 
coëxistentie" feitelijk inhoud te geven, moeten we alles doen om een 
nieuwe bewapeningswedloop te vermijden. 19 De cruise-raket zou het 
Nederlandse veiligheidsbeleid daarbij wel eens kunnen doorkruisen! 
Bovendien bestaat het gevaar dat de cruise-raket zou kunnen worden 
gezien als €en middel om verder te bezuinigen op defensie. Dit is beslist 
nist het geval; een geloofwaardige conventionele strijdmacht blijft een 
LJittere noodza::J!~, en dat kost geld. 

nlei 1977 

11 Zie ook .. The dan gers of a new Cold War" van de Russische geleerde G. Arbatov. in: 
Bulletin of the Atomie Seientists, maart 1977, pag. 33 e.v. 
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Kanttekeningen bij de uitgangspunten 
van het CDA 

H. van Engelen'" 

In een profielschets van het CDA 1 wordt terecht gesteld, dat het 
uiteindelijk gaat om de fundamenten van ons maatschaptJelijk leven. 
Vandaar de vraag naar het mensbeeld dat leeft in onze tijd, en de 
overtuiging dat de premissen van onze samenleving weer aan de orde 
mosten worden gesteld (pag. 12). Bij alle geloof in de creatieve macht 
waarover de mens beschikt, moeten we ons ook bewust blijven van 
de menseliji,e beperktheid. De mens heeft zowel iets goddelijks als iets 
duivels in zich (pag. 9). De mens moet niet alleen bevrijd worden van 
beklemmende structuren, maar ook van zichzelf. Tegenover de blauwdruk 
van een ideale maatschappij staat het probleem van de menselijke 
bestemming. I\an het stellen van doeleinden moet de vraag naar de zin 
van het menselij~ bestaan voorafgaan (pag. 10). Deze gedachtengang 
wordt beknopt samengevat in de uitdrukking: "de uitdaging van het 
evangelie" 

Het Program van uitgangspunten van het CDA 2 begint met een beroep 
op het evangelie. In deze context van dienst aan God en de medemens 
worden de voorwaarden gesteld waaraan de samenleving moet voldoen. 
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen persoon
lijke ontplooiing en verantwoordelijkheid enerzijds en de meer algemene 
behoeften anderzijds, zoals bescherming van het menselijk leven, vooral 
van de zwakkeren, het goed functioneren van de rechtsstaat, de be
tekenis van zinvolle arbeid en internationale samenwerking. Deze doel
stellingen zijn niet nieuw, maar zij worden beter afgestemd op de 
huidige situatie. De aandacht wordt gevestigd op gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, op spreiding van macht, en op volwaardig deel
[1enootschap van de werknemers. Speciale aandacht wordt verder ge
vraagd, in arW,el 10 van het Program van uitgangspunten, voor een 
verantwoord beheer van de schepping. 

De doeleinden zijn in vrij algemene termen gesteld. Ze laten behoorlijk 
wat ruimte voor nuanceringen. De vraag is, of zo'n algemene christelijke 
visie toereikend is voor de huidige situatie. Ofschoon minister-president 

• Pater Van Engelen IS monnik van de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. (Red.). 
1 .,Plichten en perspectieven, aanzet voor een profielschets van het CDA"; publikatie van de 
wet8~schappelij~e instituten van KVP, ARP en CHU; Den Haag, 1975. 

2 Het "Pcogram van cltgangspunten" is afgedrukt in het verkiezingsprogram 1977-1981 van het 
CDA, pag. 4 e.v. 
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Den Uyl in het program van het CDA een echte poging zag om andere 
waarden normatief te maken voor de maatschappelijke ontwikkelingen, 
was hij toch bezorgd over de "dreigende kleurloosheid" van het CDA 
(De Tijd, 7 januari 1977). Het CDA is van nature een partij van het 
centrum. Polariserende tendensen en het doelbewust aanscherpen van 
tegenstellingen worden terecht afgewezen. Het is voor een centrumpartij 
echter gemakkelijker om weg te zakken in de grauwe middenmoot dan 
om uit te groeien tot een dynamisch centrum, dat doelbewust en daad
werkelijk richting geeft aan de vernieuwing van onze samenleving. 

Hoopvol is daarom artikel 5 van het Program van uitgangspunten, 
waarin gesteld wordt dat de bestaande maatschappelijke orde terecht 
onderhevig is aan voortdurende kritiek, en dat zij van binnenuit ver
nieuwd behoort te worden. Juist deze vernieuwing van binnenuit verdient 
onze bijzondere aandacht als wij een fundamentele maatschappij her
vorming beogen. Zij vereist meer dan een algemene visie. Zij dient 
in duidelijke en zo concreet mogelijke termen uitgewerkt te worden 
tot een christelijke visie op de moderne samenleving. Het is daarom 
wenselijk te komen tot een scherpere omlijning van een aantal funda
mentele punten, zoals de uitdaging van het evangelie, harmonisatie, 
de mens tegenover de machine, rechten en plichten, gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, controle van macht. Een ideologische discussie 
over zulke zaken in weinig zinvol; het gaat om de concrete werkelijkheid 
van de moderne samenleving. 

I. DE UITDAGING VAN HET EVANGELIE 

De evangelische boodschap heeft twee aspecten: enerzijds een con
templatief aspect, dat vraagt om bezinning op de zin van ons bestaan, 
anderzijds een actief aspect, dat ons dwingt tot meeleven met anderen 
door te streven naar rechtvaardigheid, solidariteit, barmhartigheid en 
naastenliefde. Beide aspecten moeten tot hun recht komen. Dit is in 
de praktijk niet zo eenvoudig. De beleving van de evangelische bood
schap vindt plaats in de cultuur van een samenleving en wordt door 
deze beïnvloed. Zo is om:e traditionele Westerse cultuur de neerslag 
geworden van overgeleverde beschavingen en christelijke beleving. 
Om de uitdaging van het evangelie meer concreet te maken is het nodig 
te streven naar een moderne Westerse cultuur op christelijke grondslag. 
Daardoor krijgt de evangelische boodschap een praktische omlijstino. 

Een dynamisch evenwicht 

De genoemde profielschets van het CDA plaatst het beeld van de 
"geschonden mens" tegenover dat van de "zelfbewuste mens", dat ten 
grondslag ligt aan liberalisme en socialisme. Dit is zeer evangelisch 
gedacht, maar ik betwijfel of er veel appel van zal uitgaan. De narigheid 
is, dat het beeld van de zelfbewuste mens bij de jeugd overkomt als 
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modern, en dat van de geschonden mens als oude koek. De radicale 
tendensen onder de jongeren getuigen van een zelfbewuste mondigheid. 
Het begrip emancipatie is voor hen een kernbegrip geworden. Sommigen 
keren zich tegen de bestaande machtsstructuren en proberen de macht 
naar zich toe te trekken om maatschappijhervorming door te drukken. 
Anderen keren zich tegen de prestatie- en consumptiemaatschappij. 
Zij ervaren de samenle'/ing als te eenzijdig functioneel. Zij zijn op zoek 
naar hUil identiteit in een mystieke beleving. 

Na het afwijzen van de oude vormen van dualisr,le worden we nu ge
conironteerd met radicale stromingen die nieuwe vormen van dualisme 
scheppen en bovendien sterk polariserend werken. De traditionele 
vormen van onze cultuur zijn in diskrediet geraakt. Hierbij is ook het 
geloofsleven op de tocht komen te staan. Om op een zinvolle wijze 
betrokl~en te kunnen zijn op onze samenleving, moet de uitdaging van 
het evangelie tevens de weg wijzen naar een evenwichtige verhouding 
tot de radicale stromingen. Dit vereist meer dan het beeld van de 
geschonden mens. De moderne mens is niet ondersteboven van het 
duivelse in hem. "De fout bij uitstek is de berusting. De zonde is niet 
de hoogmoed meer dan menselijk te willen zijn; het is de laagheid te 
aanvaarden minder te zijn dan een mens." 3 

Aan de wortel van de moderne cultuur ligt het geloof in eigen kunnen. 
Dit is ten dele gerechtvaardigd. Wij behoeven bijvoorbeeld armoede 
niet meer vanzelfsprekend te vinden. De ontsporing van de moderne 
cultuur is niet het gevolg van een enkele oorzaak. Het tekort is een 
mengsel van eenzijdig functioneel denken, van ongenuanceerde emanci
patiedrang en een verlangen naar zelfgenoegzaamheid, en vooral van 
overschatting van het menselijk kunnen. Als gevolg van al deze factoren 
is de moderne mens ongevoelig geworden voor het mysterieuze van 
ons bestaan; hij heeft de sen se of wonder verloren. Zelfs een moderne 
denker en atheïst als Bertrand Russel/ klaagt over de cosmie impiety 
van de moderne mens. 4 Juist door dit gemis aan gevoel voor het 
mysterie van het menselijk leven (ook van seks!) dreigt de moderne 
samenleving een waardevolle dimensie te verliezen. Het evenwicht is 
zoek: de moderne mens worstelt met de problemen van de gespleten 
persoonlijkheid en van de vervreemding. In de zakenwereld helt men 
over naar de stelling van Hobbes, dat de ene mens voor de ander een 
wolf is (homo homini lupus). Maar in het meer persoonlijk leven wordt 
men gescharmeerd door de opvatting van Rousseau, dat de mens van 
nature goed is: er zijn geen redenen voor beperkingen zolang men de 
ander geen kwaad berokkent. 

Dit alles speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van de utopieën 
van de totale mens en van de ideale maatschappij. Dit leidt tot ver
nauwing van het menselijk bestaan. De personalistische richting staat 

3 Garaudy: .. Herovering van de hoop", pag. 83-84 

4 Bertrand Russeli: .. History of Western Philosophy", 5e druk, pag. 856. 
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bloot aan de verleiding tot innerlijke emigratie, waarbij de mens op 
zichzelf wordt teruggeworpen. Het linkse politieke activisme (zoals de 
beweging Christenen voor het Socialisme) dreigt de menselijke waar
digheid in de hoek te drukken. Als men alles over de mens zou weten, 
zou rnen hem in een com puter kunnen stoppen. Dit zou het einde van 
de menselijke waardigheid betekenen. Deze wordt pas gewaarborgd 
door het mysterie van het menselijk bestaan. 

I-Iet CDA streeft naar een samenleving waarin menselijke verantwoor
delijkheid en deelger.ootschap veelkleurig tot hun recht komen (art. 1 
V8rl het Program van uitgangspunten). Het begrip pluriformiteit is niet 
bepaald "in". Het wordt er gemakkelijk van verdacht de grote witmaker 
te zijn van al wat behoudend of kleurloos is. Het streven van het CDA 
moet dynamisch zijn, en tevens gericht op duidelijke doeleinden. Het 
dyr.amisch karakter dient afgestemd te zijn op de emancipatiedrang, 
door zich af te zetten tegen allerlei ongewenste toestanden, waaronder 
de welvaartsideologie, maar ook overdreven functionaliteit, scheefge
trokken rechten, eenzijdig gebruik van macht en tekort aan gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid. Op basis van wederzijds respect 
dient het CDA te streven naar evenwichtige verhoudingen, samenwer
king op brede basis, praktische vormen van gezameniijke verantwoor
delijkheid en afdoende controle van macht. 

Deelgenootschap en subsidiariteit, die in het denken van het CDA een 
belangrijke plaats innemen, zijn impliciet vervat in deze doelstellingen. 
\'Je zijn op de verkeerde weg als we van deelgenootschap en subsidia
riteit een ideologie gaan maken. Zij moeten getoetst worden op hun 
élctuele waarde, die in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van omstan
digheden. Ook zijn verschillende vormen en gradaties denkbaar. 

Een grote moeilijkheid biedt de probleemstelling. Vrij algemeen kan men 
de tekortkoming constateren, dat problemen te weinig in een brede 
context geplaatst worden. Mensen denken nog te veel in termen van 
rechten en te weinig in termen van gezamenlijke verplichtingen. Dit valt 
vooral op bij zulke acute kwesties als de rol van de machine in ons 
produktieproces, en bij het vaststellen van de relatieve rechten van 
werkgevers en werknemers, zoals bij medezeggenschap. Gezien als een 
zelfstandig probleem bieden de controverses het beeld van onverzoen
lijke tegenstellingen. Geplaatst in een bredere context kunnen deze 
vraagstukken een uitdaging tot samenwerking worden. 

11. VERNIEUWING VAN BINNENUIT 

De moderne samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd 
met sleutelkwesties die uitgaan boven individuele belangen en nationale 
grenzen, zoals lucht- en watervervuiling, beperkte grondstoffen, uitban
ning van armoede als een kwestie van sociale rechtvaardigheid, een 
nieuw machtsveld als gevolg van technische en economische ontwik-
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kelingen, de groei van rnenselijke rechten, toenemende structurele 
werkloosheid en de noodzaak van internationale samenwerking. Dienst
baarheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid spelen nu relatief 
een veel grotere rol dan voorheen. Deze ontwikkeling heeft het winst
motief bij velen in diskrediet gebracht. In de politiek is dit aanleiding 
geworden tot een bewuste keuze voor polarisatie en voor het conflict
model. 

Het CDA gelooft in een harmonisatie van belangen en benadrukt het 
harmoniemodel. Dit mag niet beperkt blijven tot problemen van lonen en 
winsten. Terwijl een realistisch streven naar harmonisatie rekening zal 
houden met de noodzaak van een financiële stimu lus, moet dit streven 
tevens gevoed worden door een gezonde dosis idealisme. Wij moeten 
durven geloven, dat de oude tegenstellingen tussen mensen - in de 
vorm van rechten en plichten, rijken en armen, staat en burgers, werk
gevers en werknemers, en zelfs van staten onderling - teruggedrongen 
kunnen worden door samenwerking en gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid op basis van wederzijds respect. Dit laatste is een eerste 
vereiste. in zoverre hiervan wordt afgeweken, ontstaat een politiek van 
polarisatie, die in feite een defaitistische politiek is: men gelooft niet 
in de ander. 

Als men kiest voor samenwerking en gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid op basis van wederzijds respect, moet men ook consequent 
durven zijn. Een zeker idealisme is onmisbaar om niet af te zakken tot 
een kleurloze middenmoot. Behalve aan algemene idealen als sociale 
rechtvaarheid en vermenselijking van de samenleving moet aan be
paalde voorwaarden voldaan worden, zoals een evenwichtige verhou
ding tussen rechten en plichten, een verantwoorde visie op het probleem 
van mens versus machine, aanvaardbaar maken van gezamenlijke ver
antwoordelijkheid, stringente controle van macht zonder haar efficiency 
te ondermijnen, vermijden van kortzichtig gebruik van macht om een 
standpunt door te drukken. De nadruk dient hier gelegd te worden op 
vernieuwing van binnenuit om te komen tot de noodzakelijke maatschap
pijhervormingen. Tevens moet vermeden worden, dat wij problemen gaan 
zien als op zichzelf staande vraagstukken. Een samenleving kan alleen 
functioneren in zover samenwerking tot stand gebracht kan worden. Elk 
tekort hieraan vormt een handicap. 

a) Rechten en plichten 

Behalve de welvaartsideologie en het eenzijdig functioneel denken is 
er ook een categorie van scheefgetrokken rechten met een drietal 
probleemvelden. Zij hebben een gemeenschappelijke grondslag, die 
bestaat in een onevenwichtige verhouding tussen rechten en plichten. 
Dit heeft geleid tot een obsessie ten aanzien van rechten, een onge
nuanceerde vrijheid en een overdreven nationalisme. 

De Verklaring over de rechten van de mens (1948) was een reactie op 
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de wreedheden van het nazi-regime. Zij vertoont het karakter van deze 
reactie: de rechten van de individuele persoon worden sterk benadrukt. 
De Verklaring was overigens de logische ontwikkeling van een proces 
dat begonnen was met de fvlagna Carta in Engeland en de Bi/lof Rights 
in Amerika. Deze streefden naar defensieve rechten: bescherming van 
de individuele persoon tegen inbreuk van de overheid op zijn vrijheid. 
Verplichtingen kwamen heel wat minder duidelijk uit de verf. 

Deze individualistische mentaliteit is nog steeds overheersend. De 
huidige emancipatiedrang ontkomt hieraan niet. Men eist vaak een 
vrijheid die geen grenzen kent. Dit is het tegenovergestelde van een 
diep bewustzijn van verplichtingen. Een dergelijke onevenwichtigheid 
leidt tot een identiteitscrisis en schept problemen van een gespleten 
persoonlijkheid. Dit fundamentele euvel ligt vaak aan de wortel van de 
huidige problematiek. 
In het kielzog van bovengenoemde obsessie volgden overdreven 
groepsbelangen en een ongezond nationalisme. Rechten die bedoeld 
waren voor de bescherming van de individuele persoon, werden nogal 
gedachteloos doorgetrokken naar onpersoonlijke groepen en nationale 
staten. Hier vooral wreekte zich het tekort aan collectief verantwoorde
lijkheidsgevoel. 

De traditionele Westerse cultuur was afgestemd op de waardigheid van 
de menselijke persoon en op zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Maar de moderne ontwikkelingen hebben een nieuwe, collectieve 
dimensie toegevoegd aan deze cultuur. Teilhard de Chardin schreef 
reeds in 1948: "Whether we like it or not, humanity is collectivizing 
itself (-). Hence the new conflict in every human heart between the 
human unit who is ever more conscious of his individual value, and his 
social ties which are becoming ever more exacting".5 

1'l1oderne ontwikkelingen hebben een socialisatieproces in werking gezet 
dat niet alleen een andere mentaliteit vergt, maar ook een collectieve 
aanpak. Het zou een vergissing zijn om deze aanpak te vereenzelvigen 
met de taken van de staat. Deze bureaucratische opvatting van collec
tiviteit kunnen wij niet orderschrijven. Het gaat om een nieuwe vorm 
van samenleving en maatschappelijk verkeer, die het midden houdt 
tussen staat en individuele burger. 

Het CDA onderkent de noodzaak van schaalvergroting en van een 
aangepaste mentaliteit. Als noodzakelijke tegenhanger pleit het CDA 
tevens voor schaalverkleining die gericht is op de individuele persoon. 
Hiermee zitten we echter nog steeds op het vertrouwde individualisti
sche denkspoor van de persoonlijke rechten en van de twee polen: 
staat en burger. Dit lijkt mij ontoereikend. Schaalverkleining kan vaak 
gewenst zijn voor een goede samenwerking en dient vanuit dat oogpunt 
beoordeeld te worden. Maar individuele rechten en gemeenschappelijke 

5 "Same Reflections on the Rights of Man". rede tUdens een symposium van UNESCO. 
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verantwoordelijkheid behoren een geheel te vormen. Zij kunnen niet 
kunstmatig verdeeld worden. 

Nieuw mensbeeld 

De wereld van de mens was vroeger veel overzichtelijker en meer 
persoonlijk - a man-sized world. Hij was door familiebanden ook 
inniger met zijn eigen leefwereld verbonden. Rechten en plichten lagen 
veel dichter bij elkaar. Deze man-sized world is aan beide kanten uitge
rekt. Ze is enerzijds wereldomvattend geworden, anderzijds ingeschrom
peld tot het kleine leefwereldje van het huidige gezin. Rechten en 
plichten zijn ver uit elkaar komen te liggen. Op veel punten kunnen 
nauwelijks nog verbindingen gelegd worden. Daarmee verdwijnt ook 
een stuk persoonlijke verantwoordelijkheid. 

De staat heeft een aantal van de gemeenschappelijke plichten overge
nomen, zoals hulp aan de "derde wereld", bescherming van het milieu, 
en hulp aan zwakken en behoeftigen in onze eigen samenleving. We 
zijn geneigd al deze dienstverleningen professioneel te maken, waardoor 
zij niet alleen duur worden, maar ook ophouden te leven in het be
wustzijn van de mensen. Er is een aanzienlijk hiaat ontstaan in ons 
gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, dat door het ingewik
kelde karakter van de moderne samenleving steeds groter dreigt te 
worden. 

Zoals gezegd is persoonlijke verantwoordelijkheid altijd het hoofdbe
ginsel geweest van onze rechtsstaat. Vergeleken met dit beginsel staan 
wo nog aan het begin van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
Uiteindelijk gaat het om het mensbeeld dat wij hanteren als basis van 
ons rechtsgevoel. De wet kan geen rekening houden met elke individuele 
mens, maar projecteert een beeld van de ideale mens. Het natuurrecht, 
dat stamt uit onze culturele traditie, heeft hierbij altijd een dominerende 
rol gespeeld. De inhoud van dit natuurrecht vertoont echter in de ge
schiedenis een sterk wisselend karakter. In de praktijk kan men er alle 
kanten mee uit. Bovendien is het sterk biologisch gekleurd. Voor onze 
ingewikkelde moderne samenleving is het meer een belemmering dan 
een hulp. Maar het is niet eenvoudig om een alternatief te vinden, al 
heeft het aan pogingen niet ontbroken. 

Vanuit het natuurrecht kan gesteld worden, dat de mens te allen tijde 
geroepen is tot een verantwoordelijke beslissing. Dit volgt uit het 
mensbeeld van vrije zedelijke zelfbepaling. In een micro-ethiek van be
perkte gemeenschappen zou dit als basis kunnen dienen, maar in een 
macro··ethiek van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is het ontoe
reikend. Hiervoor zou de suggestie van Radbruch beter op zijn plaats 
zijn, nl. dat de mens in de maatschappü, en niet het geïsoleerde individu, 
de basis van het recht zou moeten zijn. De maatstaf voor de individuele 
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persoon is zijn vrijheid; voor de mens in de maatschappij geldt ook zijn 

verbondenheid met anderen. 6 

Vertaald in termen van vrijheid betekent dit, dat het bergip vrijheid van 
relatief meer benadrukt zou moeten worden tegenover vrijheid tot. 
"Vrijheid van" omhelst vrijheid van geweld en angst, van tekorten in 
fundamentele behoeften, van onzekerheid en onwetendheid, van discri
minatie en exploitatie. "Vrijheid van" en "vrijheid tot" zouden in even
wicht moeten zijn. Mentaliteit en accent spelen hier een belangrijke rol. 
Bij het benadrukken van "vrijheid van" wordt in eerste instantie ge
streefd naar minimale condities. Bij het vaststellen van "vrijheid tot" 
is men geneigd de vrijheid zo breed mogelijk uit te meten. De gevolgen 
blijven niet uit. Rechten worden benadrukt ten koste van verplichtingen. 
Dit probleem ligt, onder andere, ten grondslag aan de huidige tegen
stellingen tussen rijke en arme landen. 
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vereist een corresponderende 
r:lentaliteit, die bereid is om individuele rechten te beperken ten gunste 
van gemeenchappelijke verplichtingen. Om deze mentaliteit aan te 
kweken is het nodig, dat kinderen van jongsaf geoefend worden in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. In ons onderwijssysteem zou training 
in groepsverantvvoordelijkheid een belangrijke plaats moeten innemen. 
Het gaat niet or,l (Oen ideaal mensbeeld dat wij uit het verleden geërfd 
hebben, maar om een beeld van menswaardig leven zoals wij dit in de 
huidige samenleving zouden willen opbouwen. In dit nieuwe mensbeeld 
vormt een sterk gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel een 

onmié3bare schakel. 

b) Samenwerking op basis van wederzijds respect 

Het CDA stelt in zijn profielschets (pag. 15) dat, ethisch-normatief ge
zien, efficiency nooit het laatste woord mElg hebben. Zulk een stelling 
is te algemeen. Zo is ook het socialistische stokpaardje, dat investe
ringen gericht moeten zijn op het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. 
Zl'lke bcvvcringen kunnen gemakkelijk aanleiding geven tot misver
sta"den. Er wordt een duidelijke status quesf:ionis vereist. Zo is het 
probleem Vclrl de mens tegenover de machine niet nieuw. Het speelde 
reeds in het begin van de industrialisatie. Veel is reeds tot stand ge
bracht in het Westen, maar het probleem is vreselijk ingewikkeld ge
worden. t,4et een groot aantal factoren moet nu rekening worden 
gehouden. Het vraagstuk is niet langer beperkt tot een confrontatie 
tussen mens en machine. Deze kern heeft een grote omlijsting gekregen 
'Ian een aantal andere kwesties, die primair maatschappijhervormend 
zijn, zoals de controle van macht wat betreft de investeringspolitiek 
en het gebrui~( van winsten, een betere verhouding tussen inkomens 
en medezeggingsschap in het beleid van het bedrijf. Samenwerking op 

6 Zie Jürgen Moltmann: "De mens", pag. 88 e.v. 
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basis Véln wederzijds begrip en respect vereist een aanpak over de 
gehele linie. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal een vrome 
wens blijven ols allerlei vormen van macht (bijv. van werkgevers en 
werknemers) niet afdoende o:lder controle worden gebrélcht, als de 
regering in gebreke blijft duidelijke richtlijnen vast te stellen in het 
algemeen belang (wat betreft lonen en prijzen), als misbruik van sociale 
voorzieningen niet krachtig en verstandig wordt Qargepa!\t, en 31s ge
zamenlijke verantwoordelijkheid niet Gestimuleerd wordt door praktische 
maatregelen (zie rUilt c). Verder worden nog meer éllS2mene maatre
gelen vereist, zoals het vermijden Véln situaties die belastingontduiking 
in de hand werken, en de-bure;:lUcratisering van het ambtelijk apparaat. 
Wanr.eer deze gehele omlijsting voldoende haar beslag heeft gekregen, 
mag een redelijk afwegen van ethische eisen tegenover de noodzaak 
van efficiency verwacht worden. Dan pas wordt het mogelijk om op 
een zinvolle wijze het een tegenover het ander te plaatsen. 

De noodzaak van een dergelijke aanpak kan worden toegelicht aan de 
hand van de actuele erbeidsproblematiek. Enerzijds staan het recht op 
zinvolle ar:)eid, en de noodzaak om werkloosheid binnen aanvaardbare 
grenzen te brengen. Hierbij komt nog het probleem van de oudere 
wGrklozen. elie nie, meer aan de slag kunnen komen, tenzij op een 
Qoedkope basis. Vandaar de noodzaak om een pool van goedkope 
arbeidskrachten te vormen voor de verzorgingssector, waar een per
soneelsstop dreigt vanwege de kosten. Anderzijds worden we gecon
fronteerd met het probleem van onze concurrentiepositie, en de nood
Ze8:~ van efficient produceren als basis voor hulp aan de Derde Wereld. 
Hierbij komt het moeilijke probleem van structurele werkloosheid, die 
verdere s0ecialisatie vereist. Vandaar de noodzaak van ruime mogelijk
heden voor omscholing, en van optimale samenwerking in het bedrijfs
leven. Men hoort tegenwoordig veel over een nieuwe aanpak van werk
loosheid. Daarbij wordt vooral gedacht aan een investeringspolitiek, 
die is afgestemd op het creëren van arbeidsplaatsen. Men dient hier op 
zijn hoede te zijn voor een dubbele bodem. Goedkope oplossingen op 
korte termijn zouden wel eens erg duur kunnen zijn op langere termijn, 
als daardoor de structurele werkloosheid wordt verwaarloosd. 

Het eerste vereiste voor een goede aanpak van het werkloosheidspro
bleem is optimale samenwerking. Op geen andere manier kan de graad 
van gelooiwélardigheid bereikt worden, die nodig is om onpopulaire 
maatregelen aanvaardbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder voor 
politieke rc:rtijen. Zij zouden moeten afzien ViJn een stre\'en naar macht 
om hun eigen standpunten door te drukken. Afgezien van de vraag 
in hoc'verre zulk een streven in overeenstemming is met de geest van 
democratie, wordt nu algehele samenwerking vereist - nationaal en 
internatior18al - om de problemen het hoofd te bieden. 
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Nationaal 

In een democratie is een regeringsprogram essentieel verschillend van 
een partijprogram. Niet iedereen zal het hiermee eens zijn. Toch ontkomt 
men niet aan deze conclusie, als de feiten nuchter bekeken worden. 
Een partijprogram is een mornentop:lame, zoals in de profielschets van 
het CDA gezegd wordt (pag. 30), terwijl het leven dynamisch is. Maar 
dit is niet alles. Elke partij heeft een ideologische grondslag, hanteert 
een bepaald mensbeeld, en probeert de samenleving daarmee in over
eenstemming te brengen. Deze ideologische inslag maakt de partij aan
trekkelijk voor een aantal kiezers. De partij probeert deze grondslag 
zo goed mogelijk te verwerken in haar partijprogram. Een regerings
program ligt essentieel anders. Dit is gericht op de gehele bevolking, 
en het mensbeeld, dat wordt gehanteerd, is minder duidelijk omlijnd. 
Er wordt een scherper onderscheid gemaakt tussen sleutel- en rand
kwesties, omdat de regering relatief meer rekening moet houden met wat 
er onder de mensen leeft. De taak van de regering is om te regeren 
en een krachtig beleid te voeren. Dit is alleen mogelijk, als zij zich 
verzekerd weet van de steun van de meerderheid van het volk. Zij kan 
zich niet veroorloven zich te eenzijdig te vereenzelvigen met de politiek 
van een bepaalde partij. Zij moet ook praktisch zijn ingesteld, omdat 
zij te maken heeft met andere regeringen en met andere belangen. Dit 
vereist aanpassing. Een partij maakt op een gegeven moment een keuze 
en legt zich daarop vast. Een regering moet constant kiezen, niet primair 
in het belang van de partij, maar in het belang van het land. Deze be
langen kunnen sterk fluctueren. 

Een regering wordt vaak gedwongen tot een compromis, wat niet past 
in het rechtlijnig denken van de partij. Dit is niet de enige handicap. Een 
regering kan oedwongen zijn onpopu laire maatregelen te nemen. Een 
politieke partij zal van nature gereserveerd staan tegenover maatregelen, 
die haar eigen aanhang in beroering dreigen te brengen. Wanneer een 
partij probeert op de stoel van de regering te gaan zitten, gaat dit ten 
koste van goed en effectief regeren. Urgente, maar vervelende zaken 
dreigen op de lange baan te worden geschoven. Het is ook vaak moeilijk 
voor een regering om een noodzakelijke bezuiniging tijdig af te dwingen. 
Het is daarom een ongelukkige omstandigheid, wanneer een regering 
zit vastgebakken aan één of meer partijen. Toch wordt deze koers 
regelmatig gevolgd - deels vanwege de steun waarop een regering 
kan rekenen, deels omdat partijbesturen graag een vinger in de pap 
hebben. Zoeken naar een betere regeringsvorm, tegen de traditionele 
partijpolitiek in, lijkt nogal utopisch. In normale omstandigheden zijn er 
ook geen andere mogelijkheden, omdat een partij, die een machtspositie 
inneemt, zich zal laten gelden. De huidige situatie is wat gunstiger 
vanwege de verdeeldheid in sommige partijen. Dit opent een perspectief, 
dat de moeite waard is te exploreren. 

Er is een andere mogelijkheid, die overweging verdient in het belang 
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van het land. Wanneer partijen bereid zouden zijn een regering te 
gedogen in plaats van regeringsmacht en verantwoordelijkheid op te 
eisen, zou de regering zich meer zelfstandig kunnen opstellen. Ministers 
nemen dan zitting in zo'n regering op eigen verantwoordelijkheid. Voor
waarde is, dat zo'n regering de noodzakelijke maatschappijnervormingen 
doorvoert (wat betreft rechten, macht en gemeenschappelijke verant
woordelijkheid) om een optimale samenwerking te kunnen realiseren. 
Het regeringsprogram mag geen grootste gemene deler worden. Ook 
wordt een hecht team vereist voor een krachtig en dynamisch beleid. 
Het kan aantrekkelijk zijn voor de partijen sommigen van hun mensen 
in de regering te hebben voor het behartigen van hun belangen, zonder 
dat de partij als zodanig verantwoordelijkheid draagt voor de regering. 

De werkgelegenheid dringt zich op als de meest urgente taak van alle 
partijen. Algehele samenwerking is ten hoogste gewenst. Een regering 
op brede basis, die zelfstandig kan optreden, zal deze samenwerking 
waarschijnlijk het beste kunnen realiseren. Ook wordt een krachtig 
beleid vereist, dat door verscheidenheid van partijprogramma's constant 
in gevaar komt. Het gedogen van zo'n regering op brede basis zou in 
de huidige omstandigheden een praktisch alternatief kunnen zijn. Het 
zou ook wenselijk zijn om deze mogelijkheid vóór de verkiezingen af 
te tasten. Als ná de verkiezingen een partij een machtspositie veroverd 
heeft, zal de geldingsdrang onvermijdelijk naar boven komen. Of het 
algemeen belang daarmee gebaat is, is op zijn minst twijfelachtig. 

Internationaal 

Als zowel ongeremde vrijheid als overdreven staatsbemoeienis van de 
hand worden gewezen, wordt het de taak van de regering om de voor
waarden en grenzen vast te stellen, waarbinnen bedrijven kunnen 
opereren. De mogelijkheden tot zulk een begeleiding zijn sterk afhanke
lijk van bestaande situaties. Kleine staten hebben maar weinig invloed 
op de wereldhandel. Vooral multinationale ondernemingen staan relatief 
sterk tegenover kleine staten. Dezelfde zwakte komt tot uiting, wanneer 
het gaat om gewenste veranderingen aan te brengen in de handels
politiek tussen rijke en arme landen. Staatkundige structuren op boven
nationaai niveau kunnen er iets aan doen, maar deze komen moeilijk 
van de grond. Het ligt daarom voor de hand om te streven naar een 
federatie van staten als de enige praktische mogelijkheid om een 
voldoende greep te krijgen op de grote problemen, die alle wereld
omvattend zijn. 

Zolang het idee van federatie alleen nog maar op papier staat, blijft 
het een vrijblijvende gedachte, een vrome wens. Het moet vlees en 
bloed worden, hoe klein het begin ook moge zijn. In het algemeen zal 
een aanzet tot federatie tussen ongeveer gelijkwaardige staten de beste 
beloften inhouden. Door grote en kleine, sterke en zwakke staten op 
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een hoop te vegen, zoals in de EEG, zal samenwerking altijd beperkt 
blijven. In zoverre er sprake is van federatie, is het vlees noch vis. 
t:en intensieve samenwerking eist een klimaat van onderling vertrouwen, 
dat geschraagd moet worden door evenwichtige machtsposities. Een 
politiek zonder macht is een roep in de wildernis. De kleine landen 
van ''!Jest-Europa zouden tot zulk een samenwerking moeten kunnen 
f,or,len. Staatkundig en ideologisch liggen zij dicht genoeg bij elkaar. 
Een federatie van deze landen zou niet alleen deze landen zelf ten goede 
komen, maar zou ook de samenwerking in EEG-verband kunnen bevor
deren. Streven naar een dergelijke federatie schijnt realistischer te zijn 
dZlIl het zoeken van nauwe samenwerking tussen zusterorganisaties in 
verschillende landen. Deze zusters hebben niet alleen sterk uiteen
lopende karakters, maar zulk een samengaan werkt ook weer polari
serend. Het accent moet komen te liggen op samenwerking - eerst 
in nationale kring, en verder in internationaal verband. 

c) Praktische samenwerking door ingebouwde controles 

De controverse tussen werkgevers en werknemers is niet van vandaag 
of gisteren. Zij is een probleem op zichzelf geworden, zoals wij onlangs 
nog hebben kunnen ervaren. Hierdoor wordt een goede oplossing 
praktisch onmogelijk. Kwesties als medezeggenschap, het benutten 
van winsten, investeringspolitiek, bedrijfsdiscipline en gezamenlijke ver
antwoordelijkheid zullen in deze kortzichtige visie nooit voldoende tot 
hun recht komen. De hele problematiek dient in een bredere context 
geplaatst te worden, w<lardoor een kans ontstaat dat twistpunten een 
uitdaging worden tot samenwerking, in plaats van onverzoenlijke tegen
stellingen. Pas wanneer de gehele omlijsting van het kernprobleem 
voldoende is opgelost, zoals de verhouding van rechten en plichten, de 
controle van macht, en de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de 
context van het nationaal belang, kan verwacht worden dat medezeg
genschap, winstdeling, investeringspolitiek, eventuele compensaties en 
bedrijfsdiscipline vanzelf hun geëigende plaats zullen vinden. 

De Westerse samenlevingen zijn gebaseerd op het beginsel van de 
rule of law, dat in Engeland werd vastgesteld in de Magna Carta en in 
Amerika in de Bill of Rights. De ontoereikendheid van dit beginsel is 
de oorzaak van de problematiek van geschikte structuren, zoals die 
voor een moderne samenleving vereist worden. In dit beginsel gaat het 
niet primair om de machtdragers, maar om de macht zelf. Deze moet 
verdeeld worden. Dit gebeurt in de drieledige vertakking van wetge
vende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht. Deze regeling 
heeft vrij goed gewerkt totdat een nieuw machtsveld zich ontwikkelde, 
dat niet over de drie vertakkingen verdeeld kon worden. Dit machtsveld 
is het product van de moderne technische ontwikkeling. De moderne 
techniek volgt haar eigen wetmatigheid. Men probeert wel vat te krijgen 
0:) dit nieuwe machtsveld door middel van de traditionele machtsver-
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deling, maar dergelijke pogingen zijn tot mislukking gedoemd. Deze 
macht is van nature geconcentreerd. Het gaat dus niet om opdeling. 
De kwestie is ook niet of zij in handen moet zijn van de staat of van 
particuliere burgers. De opgave is haar goed te laten functioneren door 
samenwerking, terwijl misbruik er van door afdoende controle voor
!:omen wordt. Een bedrijf, waar geen krachtige leiding mogelijk is, 
Functioneert met een grote handicap. Ook dient met de eigen deskun
digheid rekening te worden gehouden. Hieruit volgt, dat de kwaliteit 
van de machtsdragers uitermate belangrijk is geworden. Dit aspect 
verdient onze bijzondere belangstelling. 

De controverse tussen werkgevers en werknemers gaat niet langer 
alleen maar over lonen; het is een gevecht geworden over rechten en 
macht. Het eenzijdig accentueren van persoonlijke rechten wordt hier 
in groepsverband tot in het groteske opgevoerd. Het ontbreekt niet aan 
grote woorden wat betreft gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, 
maar in de praktijk wordt een schrijnend tekort geconstateerd. In 
normale omstandigheden hebben werkgevers en werknemers niet zoveel 
moeite om het eens te worden over een prijscompensatie; een automa
tische prijscompensatie wordt nu opgeëist als een verworven recht. 
Het merkwaardige is de vanzelfsprekendheid, dat werknemers compen
satie krijgen van gestegen prijzen, terwijl andere groepen, die het 
minstens even hard nodig hebben, maar moeten zien hoe ze de hogere 
prijzen opvangen. Dit doet denken aan apartheidspolitiek. Waar blijven 
we met de sociale rechtvaardigheid en met onze gezamenlijke verant
woordelijkheid? Deze discriminatie is zeker niet bewust uitgedacht, 
maar is blijkbaar het gevolg van een kortzichtige visie op het probleem. 
Als prijscompensatie gegeven wordt, dient ze in beginsel voor iedereen 
beschikbaar te zijn, ofschoon niet noodzakelijk in gelijke mate. Een 
bedrijf is niet langer een eilandje op zich, maar een onderdeel van het 
nationale belang. Zoals reeds eerder gezegd, worden we geconfronteerd 
met sleutelkwesties, die uitgaan boven individuele belangen. De prijs
compensatie is zo'n sleutelkwestie, omdat sociale rechtvaardigheid hier 
in het geding is. 

Het is broodnodig geworden, dat gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid minstens even sterk benadrukt wordt als individuele rechten. Dit 
onderstreept nog eens de noodzaak van een krachtig regeringsbeleid. 
De regering moet in staat zijn onpopulaire maatregelen te nemen, als 
dit noodzakelijk mocht blijken. Partijpolitiek mag hier niet het laatste 
woord hebben. Illflatie, die de prijzen opdrijft, moet krachtig bestreden 
worden. Wat werkloosheid betreft zou een doelmatige besteding van 
ontwikkelingshulp overwogen kunnen worden - niet minder, maar 
beter. (Zie punt (e)). 

Controle van macht 

Wat controle van macht betreft, dient rekening te worden gehouden met 
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de kwaliteit van de machtsdragers en de noodzaak van samenwerking. 

Samenwerking veronderstelt de bereidwilligheid om gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden. Afspraken en wettelijke regelingen 
zijn hiervoor niet voldoende. Er wordt allereerst onderling vertrouwen 
vereist. Maar vertrouwen is iets, dat verdiend moet worden. Een toekom
stig manager zou zich eerst bij zijn arbeiders moeten waarmaken. Het 
lijkt mij daarom wenselijk, dat werknemers een vetorecht krijgen bij de 
cenoeming van managers. Dit is een eerste, maar zeer belangrijke stap 
nnar ingebouwde controle. Controle van buitenaf dient zoveel mogelijk 
vervangen te worden door controle van binnenuit. Overheidsbemoeienis 
is op zijn best een noodzakelijk kwaad. Management staat van nature 
achterdochtig tegenover controle van buitenaf. Dit is begrijpelijk. Per
sonen, die geen persoonlijke verantwoording voor het bedrijf hebben, 
krijgen aanzienlijke macht om in te grijpen, zoals bijvoorbeeld inspec
teurs van de gezondheidsdienst. Het verdient de voorkeur zulke zaken 
intern te regelen door gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Voorwaarde voor het effectief maken van deze verantwoordelijkheid is 
dat ontdu iking aan den lijve ondervonden wordt. Als werknemers een 
vetorecht hebben (bijzonderheden nader uit te werken), zullen allerlei 
zaken vanzelf geregeld worden. Dan ontstaat automatisch ruimte voor 
medezeggenschap. 

Neem bijvoorbeeld stankoverlast. De bedrijfsleiding zou verplicht kunnen 
worden om zelf in de nabijheid van de fabriek te gaan wonen. Dan 
wordt stankoverlast vanzelf binnen de perken gehouden. Hetzelfde 
geldt voor gevaren in het bedrijf, zoals in de beruchte asbestzaak. De 
leiding moet een krachtig beleid kunnen voeren, maar er is geen recht
vaardiging voor een kasten-indeling op het menselijk vlak. Een automa
tische ruimte voor medezeggenschap (door middel van vetorecht) ver
eist een geïntegreerde aanpak over de gehele linie. Ook werknemers 
moeten aan den lijve ondervinden, dat gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid niet straffeloos ontdoken kan worden - wanneer bijvoorbeeld 
onredelijke eisen worden gesteld of door gebrek aan discipline. Tevens 
moet gezorgd worden voor een redelijke compensatie als verplichtingen 
worden opgelegd. In deze omlijsting van effectieve gezamenlijke ver
antwoordelijkheid laten delikate kwesties als investeringspolitiek en 
winstdeling zich ook gemakkelijker oplossen. Zij worden voor beide 
partijen een uitdaging om gezamenlijk een goede oplOSSing te vinden. 

De draagwijdte van investeringen gaat ver boven het bedrijf uit; het is 
een nationaal belang. De neiging bestaat om de overheid hierbij aan
zienlijke zeggenschap te geven. Hierdoor komt het beleid op twee 
stoelen te zitten, en is overgeleverd aan de politieke wind van het 
moment. Dit is niet bevorderlijk voor een krachig beleid. Het verdient 
de voorkeur om toezicht op investeringen in handen te geven van een 
onafhankelijke bedrijfscommissie, die het vertrouwen geniet van alle 
partijen. Op korte termijn dient overheidsbemoeienis zoveel mogelijk 
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vermeden te worden. Voor planning op langere termijn, zoals ter be
strijding van structurele werkloosheid, kunnen overheid en bedrijfs
commissie samenwerken om richting te geven aan de economie. De 
voornaamste taak van de commissie dient te zijn de werkgelegenheid 
veilig te stellen. Een tijd van welvaart moet gebruikt worden om struc
turele werkloosheid op te vangen door verbetering van de infrastructuur 
van onze economie, die aanpassing vereist aan veranderde omstandig
heden. Ook onze gunstige positie, wat energie betreft, dient hiervoor 
zoveel mogelijk gebruikt te worden. Voor tijden van recessie (of regres
sie) dienen plannen gereed te zijn voor het lanceren van arbeidsinten
tieve projecten. De commissie dient adequate bevoegdheden te hebben 
ten aanzien van het evalueren en bijstellen van de investeringspolitiek 
van een bedrijf, het waarborgen van een verantwoord prijsbeleid door 
bedrijven, het weren van ongewenste praktijken en ongewenste artike
len, het coördineren van de belangen van bedrijven en kwaliteitscontrole. 

Belangrijk is ook om winstdeling te verbinden aan de investeringspoli
tiek. Dit lijkt nodig om gezamenlijke verantwoordelijkheid effectief te 
maken. Het doel van de winstdeling moet dan wel zuiver worden ge
houden, en mag niet op één hoop geveegd worden met andere doel
stellingen, zoals een betere verdeling van inkomens. Dit laatste is ook 
belangrijk, maar vormt een hoofdstuk apart. Winstdeling dient gekop
peld te worden aan de efficiency van verschillende groepen in het be
drijf, waardoor groepsverantwoordelijkheid gestimuleerd wordt. Deze 
werkgroepen zouden dan belang hebben in efficiënt werk van iedereen 
in de groep. Dit schept weer ruimte voor zeggenschap bij het aanstellen 
en ontslaan van arbeiders. Voor de werkgevers betekent dit een waar
d8volle compensatie in de vorm van een garantie voor efficiënt werk 
en arbeidsl'ust. Voor een gunstig investeringsklimaat is zekerheid van 
het allergrootste belang. 

Een krachtig beleid is onmisbaar om de werkgelegenheid veilig te 
stellen. Wederzijds respect en vertrouwen, een evenwichtige verhouding 
tu~sen rechten en plichten, en een ingebouwd systeem van controles 
schijnen de beste garantie te bieden voor de goede samenwerking, die 
noodzakelijk is (en het meest effectief) om de werkgelegenheid te 
bevorderen. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal een vrome 
wens blijven, als zij niet geschraagd wordt door efficiënte samen
werking. 

Zowel het conflict-model, als het harmonie-model van de status quo zijn 
ûchterhaald door de nieuwe dimensie van onze gezamenlijke verplich
tingen. Deze laatste eisen een dynamisch harmonie-model, dat is afge
stemd op een beeld van menswaardig leven zoals wij dit gezamenlijk 
zouden willen opbouwen, waarin niet alleen vrijheid en persoonlijke 
verantwoQrdelijkheid, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid tot 
haar recht komt. 
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d) Kortzichtig gebruik van macht 

"All power corrupts" volgens het bekende gezegde van Lord Acton. 
Het is de dure plicht van machthebbers zich constant te bezinnen op 
het gebruik van macht, en het kan een dure grap worden als ze dit 
niet doen. Vooral een strijd om macht wordt vaak duur betaald. Hier 
zullen we ons beperken tot een drietal punten, die gemakkelijk over het 
hoofd worden gezien. Laten we beginnen met het dringende vraagstuk 

van abortus. 

1 . De a b 0 r t u s k w est i e 

De overtuiging is vrij algemeen, dat een regeling voor abortus nood
zakelijk is geworden. Velen waren dan ook diep teleurgesteld, toen de 
Eerste Kamer het abortusvoorstel van PvdA en VVD verwierp. Anderen 
slaakten een zucht van verlichting. Een nieuwe bezinning lijkt niet mis
plaatst. Wanneer een meerderheid haar wil tracht op te leggen aan een 
minderheid in een gewetenskwestie, is dit altijd een kwalijke zaak -
een schoolvoorbeeld van kortzichtig gebruik van macht. Zo'n besluit 
mag formeel in overeenstemming zijn met de democratische spelregels, 
zij doet de geest van democratie geweld aan. Gewetenszaken moeten 
in onderling overleg geregeld worden, hoe dan ook. De kwestie is, of 
dit mogelijk is in het felomstreden vraagstuk van abortus. Er worden 
duidelijke beginselen vereist, maar ook een realistische aanpak van het 
probleem. in een klimaat van wederzijds begrip en respect kunnen 
misschien meer aanknopingspunten gevonden worden dan aanvankelijk 
mogelijk werd geacht. 

De noodzaak van een regeling wordt aanvaard. Dat niemand gedwongen 
mag worden aan abortus mee te werken, behoeft geen probleem te zijn. 
Het recht op bescherming van het ongeboren kind is principieel aan
vaardbaar: vrijwel niemand wenst het te reduceren tot een wegwerp
atikel. Nodig is een realistische kijk op het concrete effect van een 
'Net, die deze bescherming moet waarborgen. Als dit een illusie mocht 
blüken te zÜn, komt bescherming in feite te berusten bij de moeder (c.q. 
de ouders). De verantwoordelijkheid van de moeder mag niet onder
schat worelen; niemand kan deze van haar overnemen. Bevoogding is 
misplaatst en zal ook weinig effect sorteren. Belangrijk worden deskun
dig advies en eventuele hulp om tot een gewetensvolle beslissing te 
:~omen. Voor:,omen moet worden, dat mensen handelen in paniek of 
o;lder druk. Het vraagstuk kan gereduceerd worden tot twee kwesties: 

in hoeverre kan een wet in feite bescherming geven aan het onge
boren leven? 

hoe kan de moeder het beste geholpen worden om gewetensvol te 
halldelen? 

De wDarde van een wet die door grote groepen niet wordt aanvaard, 
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is twijfelachtig. De uiteindelijke oplossing van het vraagstuk wordt be
paald door goede gewetensvorming en door gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid voor mensen-in-nood. Zij vormen een uitdaging voor 
allen die er bij betrokken zijn. 

2. Het a m b tel ij kap par a a t 

Nederland mag zich gelukkig prijzen met een uitmuntend korps van 
ambtenaren. Dit is in vele landen wel anders. Maar zelfs het beste korps 
verliest veel van zijn efficiency als het systeem dat gehanteerd wordt 
niet is aangepast aan de omstandigheden. Bureaucratie is de grote 
vijand van de ambtenarenwereld. Het is een soort virus, dat heel die 
wereld kan verzieken. Functionerend volgens de wet van Parkinson 
heeft dit systeem een ingebouwd groeimechanisme. Het schept zijn 
eigen papieren wereld, die alleen maar toeneemt. Ieder burger kan van 
tijd tot tijd ervaren, hoe frustrerend dit kan zijn. Dat het systeem zijn 
eigen leven gaat leiden is het gevolg van de onmogelijkheid om verant
woordelijkheid vast te pinnen op bepaalde personen. Wanneer verant
woordelijkheid niet kan worden vastgesteld, bestaat er in feite geen 
meer. Om deze bureaucratische tendens in te perken denkt men in 
CDA-kringen aan schaalverkleining volgens het beginsel van subsidiari
teit. Maar deze verschuiving raakt de kern van het probleem niet, zolang 
persoonlijke verantwoordelijkheid kan worden afgeschoven. Bovendien 
kunnen ingewikkelde problemen alleen maar op nationaal niveau worden 
opgelost. We blijven met diepe mistbanken zitten. Een aanvrage die 
over een groot aantal schijven moet lopen, komt er gewoonlijk wel 
een paar tegen. 

Naast het nemen van beslissingen moet het korps van ambtenaren 
ook ten dienste staan van het publiek. Bovendien dient er voldoende 
ruimte te zijn voor inspraak, waar dit mogelijk en zinvol is. Als we ver
zekerd willen zijn van een goede samenwerking moet er een sfeer ge
schapen worden van onderling vertrouwen tussen overheid en burger. 
Dit vertrouwen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de dienst
verlening en van de mate van respect voor individuele rechten. Het 
klimaat, waarin momenteel zaken worden afgehandeld brengt mee, dat 
een ambtenaar zich geroepen kan voelen om het algemeen belang te 
verdedigen, en dientengevolge de burger de bewijslast opdringt om zijn 
rechten maar eens te bewijzen. Het ambtelijk apparaat wordt dan erva
ren als een dwarsligger en als een middel om het de burger zo lastig 
mogelijk te maken, zoals bij belastingen. Ofschoon instanties nodig zijn 
om misbruiken tegen te gaan en de wet te handhaven, dienen individuele 
burgers zo goed mogelijk geholpen te worden bij het verkrijgen van hun 
rechten. Bovendien dient voor ied8r concreet geval een bepaalde 
ambtenaar verancNoordelijk gesteld te worden. Niemand mag in het 
ongewisse blijven wie verantwoordelijk is. In geen geval mag een sfeer 
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ontstaan, waarin het ambtelijk apparaat ervaren wordt als iets, dat zich 
afzet tegen de gewone burger. 

3. D e bel ast i n g d ruk 

Het ontduiken van belastingen is een zeer bedenkelijke zaak geworden. 
Van alle kanten wordt aangedrongen op betere controle, alsof hiermee 
het probleem is opgelost. Vele vormen van ontduiking zijn eenvoudig 
niet te controleren. Een goede controle kan ontduiking alleen maar 
beperkt houden. Men blijft in hoge mate afhankelijk van het zedelijk 
bewustzijn en van de bereidwilligheid om belastingen te betalen. De 
toestand wordt dan ook bedenkelijk, als situaties geschapen worden 
die ontduiking in de hand werken. Dit aspect verdient bijzondere aan
dacht. Daar is allereerst het feit, dat allerlei karweitjes relatief erg 
duur worden, wanneer ze langs de normale weg moeten worden uitge
voerd. Bovendien gaat niemand extra werk verrichten in zijn vrije tijd 
tegen normale betaling, als de helft ervan aan de belasting moet worden 
afgedragen. Zo werkt het een het ander in de hand. Als men eenmaal 
begint met zwart geld, groeit de omvang vanzelf. Niets wordt bereikt, 
zolang de praktische noodzaak voor zwart geld blijft bestaan. Bedrijven 
zullen tevergeefs fulmineren tegen beunhazerij en een geldzuivering 
kan alleen maar een tijdelijke oplossing brengen. 

Verder is er de ongewenst scherpe tegenstelling tussen ambtenaren 
van de belastingdienst en de gewone burger. Mensen moeten bij experts 
te rade gaan om zich tegen de belastinginspecteur te kunnen weren. 
Dit schept een ongezonde verhouding, die van belastingontduiking een 
normale zaak dreigt te maken. De mensen hebben het recht om niet 
meer belasting te hoeven betalen dan door de wet vereist wordt. Dit 
recht mag niet afhankelijk worden van een sympathieke of onsympa
thieke u itleg van de belastingambtenaar. Het is voor de overheid beter 
wat minder belasting te realiseren dan een sfeer te scheppen waarin 
de gewollG burger zich gaat afzetten tegen de overheid. Het gaat hier 
om psychologische factoren. 

Juist omdat de sociale voorzieningen een hoge belastingdruk met zich 
meebrengen, dient er alles aan gedaan te worden om de mensen te 
overtuigen van de rechtvaardigheid en noodzakelijkheid van een be
paald systeem van belElstingen en sociale voorzieningen. Algemene 
argumenten zijn niet voldoende. Ze spreken de mensen niet aan. Veel 
ongenoegen zou opgevangen kunnen worden, als de belastinginspecteur 
er op uit zou zijn om de mensen zo goed mogelijk te helpen binnen 
het raam van de wet. Bovendien moet de wetgeving voor belasting en 
voor sociale voorzieningen bijgesteld worden. Voor belastingen is nodig, 
dat d-;; praktische noodzaak voor zwart geld wordt opgeheven. Voor 
sociElle voorzieningen is nodig, dat misbruik tot de uitzonderingen gaat 
behoren en geen ergernis blijft voor de fatsoenlijke burger. 
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e) De uitdaging van ontwikkelingshulp 

De welvaartsideolog ie heeft haar beste dagen gehad. Men zoekt naarstig 
naar andere maatstaven, die tevens een nieuwe mentaliteit postuleren. 
Er is een accentverschuiving te constateren van welvaart naar geluk. 
Het zal niet eenvoudig zijn om dit te vertalen in een concrete politiek, 
waar de doorsnee burger achter staat. Geluk is een zeer persoonlijke 
aangelegenheid. Veel hangt af van wat men verwacht van het leven. 
Opvattingen over de bestemming van de mens kunnen een belangrijke 
rol spelen. De doeleinden waarvoor men zich inzet zijn sterk bepalend. 
Bij dit alles blijft de mens van nature een egoist. De moderne ontwik
keling heeft dit egoïsme een aparte kleur gegeven: de moderne mens 
is bijzonder ingenomen met zijn materiële welvaart, en is bovendien 
sterk functioneel ingesteld. Welvaart kan gemeten worden; geluk kan 
men alleen maar schatten. De moderne mens is niet onverschillig voor 
deze praktische kant. Wij leven in een verminkte cultuur, waarin nauwe
lijks plaats is voor gevoel voor het mysterie van ons bestaan en voor 
een sen se of wonder. Bovendien ontbreekt het ons aan voldoende 
inzicht om een zinvolle continuïteit tussen verleden en heden op te 
bouwen, voornamelijk omdat we geen raad weten met de nieuwe dimen
sies van de moderne samenleving. 

Tegen deze onscherpe achtergrond wordt de vraag gesteld naar groei 
of verso!Jering als reactie op de welvaartsideologie. Allereerst worden 
we geconfronteerd met de harde realiteit van beperkte energie en 
grondstoffen en van een beperkt absorberingsvermogen van het milieu. 
Deze factoren dwingen tot versobering. Voor het overige lijkt mij de 
vraagstelling weinig zinvol. Versobering is geen deugd op zich. Zij 
is alleen zinvol als middel voor een hoger doel, zoals zelfsdiscipline 
en hulp aan de armen. Wat dit laatste betreft is welvaartsgroei de basis 
om armoede uit de wereld te helpen. Het schort ons echter aan ge
meenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en aan voldoende inzicht 
om dit probleem effectief aan te pakken. Bovendien worden we gecon
fronteerd met onverkwikkelijke situaties in de Derde Wereld. 

Nederland heeft een goede reputatie op het gebied van ontwikkelings
hulp. Deze hulp verdient hoge prioriteit. Alles dient er aan gedaan te 
worden om ontwikkelingshulp een integrerend deel van onze samen
leving te maken. Dit is geen eenvoudige opgave. De laatste jaren zijn 
aanzienlijke verbeteringen aangebracht door het inschakelen van parti
culiere organisaties en op het gebied van informatie. Toch blijven er 
een aantal punten die de aandacht verdienen. 

Eén ervan is, dat ontwikkelingshulp nog teveel een ambtelijke aange
legenheid is, die over de hoofden van de mensen heen plaats vindt. 
Men kan deze hulp idealiseren, maar de mensen willen weten wat er 
met hun geld gebeurt. Zij worden verontrust door allerlei verhalen, dat 
maar een gedeelte van hun geld op de goede plaats terecht ,komt. 
Bovendien worden in praktisch alle ontwikkelinglanden grote sommen 
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uitgetrokken voor bewapenii'1g, De mensen vragen zich terecht af, of 
zij hiervoor aanzienlijke offers moeten brengen, Daardoor wordt de 
morele basis van ontwikkelingshulp ondergraven, Het is niet voldoende, 
dat de Two2do Kamer een oordeel uitspreekt over ontwikkelingsbeleid, 

De mensen dienen in staat te zijn, voorzover dit mogelijk is, zich een 
oordeel te vormen over de uitgave van bepaalde sommen aan bepaalde 
landen, Als dit niet gebeurt, gaat ontwikkelingshulp niet leven onder 
de bevolking, Van ideologisch gezwam worden de mensen niet veel 
wijzer, Wij hebben inderdaad een algemene plicht om arme landen te 
helpen, Maar in concreto berust deze verplichting op de eerste plaats 
bij de regering van zulk een land, Als deze grote sommen besteedt 
aan bewapening, dient hulp aan zulk een land zeer kritisch bekeken 
te worden, Als regeringen van Derde Wereld landen zèlf verstek laten 
gaan, willen de mensen hier terecht weten, in hoeverre er nog een 
morele plicht om te helpen bestaat 

Een ander tekort is, dat ontwikkelingshulp te eenzijdig vereenzelvigd 
wordt met geld, Onze rijkdom is niet beperkt tot geld, maar bestaat 
primair uit mensen, Vooral wanneer wij een aanzienlijke capaciteit 
:lebben '/anwege werkloosheid dient men zich af te vragen hoe deze 
ijdele capaciteit benut zou kunnen worden voor hulp aan de Derde 
Wereld, Hier is ruimte voor: het een doen en het ander niet laten, De 
mogelijkheid van gebruik van eigen produktiecapaciteit, die een aan
vulling vormt op die van het huidige bedrijfsleven en waarvan ofwel 
de produkten zelf of de opbrengst ervan ten goede komen aan arme 
Ia"den zou overweging verdienen, Het is niet nodig, en ook niet wense
lijk, dat een departement van ontwikkelingshulp een eigen leventje gaat 
leiden, Dit is ook niet bevorderlijk voor een bewustwording van deze 
hulp onder ons volk, 

Tenslotte denkt men bij ontwikkelingshulp teveel in termen van landen 
in plaats van mensen, Uiteindelijk gaat het om mensen, Dit wil niet 
zeggen, dat plannen op macro-economisch niveau overbodig zijn, Maar 
::e zijn ontoereikend, Bovendien moet vermeden worden, dat hulp langs 
allerlei omwegen uiteindelijk voor bewapening besteed wordt Dit is 
niet altijd te controleren, maar men dient er een scherp oog voor te 
hebben, Ontwikkelingshulp moet uiteindelijk er toe leiden, dat de grote 
massa's ::elf hun problemen gaan aanpakken, Initiatief van boven is 
ilodig, maar initiatief van onderaf is belangrijker, Dit leidt tot de vereiste 
mentaliteitsverandering: van apathie en berusting in het noodlot tot 
een eigen aanpak van de problemen, De regering van het land moet 
echter bereid zijn om zulk initiatief de nodige ruggesteun te geven, 

Ontwikkelingshulp zou in vier categorieën geplaatst kunnen worden: 

1, mondiale hulp in de vorm van rechtvaardiger en doelmatiger ver
houdingen tussen ontwikkelde en onontwikkelde landen wat betreft 
handel, prijzen van grondstoffen, geldmarkt en arbeidsverdeling; 
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2. macro-economische hulp, die van bovenaf gepland en geleid wordt; 

3. verzo(gingshulp, die door particuliere organisaties wordt geboden, 
zoals hulp bij rampen, ziekenhliizen, scholen, landbouwprojecten, 
enz.; 

4. hulp aan de basis, die verleend wordt aan "communes" of "trusts", 
die de gemeenschappelijke verantwoording op zich nemen voor de 
ontwikkeling vail een gebied. 

Alle vier soorten hulp zijn nodig. De eerste soort verdient hoge prioriteit, 
maar een gemeenschappelijk aanpak is vereist. 
De laatste vorm van hulp heeft nog te weinig aandacht gekregen. Zij 
leidt direct tot ontwikkeling van een gebied, zonder dat het doen en 
laten Vê;n de regering er al te veel invloed op heeft. Bovendien houdt 
zij rekening met de overvloed aan potentiële mankracht, die gewoonlijk 
aanwezig is. Technisch advies is hier belangrijk. Ook trainingsmogelijk
heden èullen vereist worden. Mogelijk kan het donorland hulp verlenen 
in de vorm van eenvoudige machineriën, die nodig zijn voor een vlotte 
start. 

Streven naar recht"Jaardiger ·verhoudingen tussen ontwikkelde en on
ontwikkelde landen is een eerste vereiste. Haar een belangrijke taak 
van de regering hier is om ontwikkelingshulp doorzichtig te maken en 
zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen - zowel daar als hier. 
Tenslotte is ontwikkelingshulp van een dergelijke importantie, dat ont
wikkelingsbeleid daadwerkelijk en effectief de taak zou moeten zijn van 
het gehele kabinet. Het uitstippelen van dit beleid zou aan enkele 
ministers kunnen worden toevertrouwd en de uitvoering er van in 
handen gegeven van een staatssecretaris. 

f) Defensie-nieuwe-stijl 

Een mooie droom zou werkelijkheid worden (in de verwachting van 
velen), als de Verenigde Naties boven-nationale bevoegdheden zouden 
krijgen om vrede en veiligheid te verzekeren. AI blijft het voorlopig bij 
droom en utopie, het is toch nodig om constant nieuws pogingen in die 
richting te ondernemen. Juist omdat er geen goed alternatief te be
denken valt, biedt deze politiek de enige hoop op langere termijn. Meer 
dan een hoop zit er voorlopig niet in, ondanks alle wishful thinking. 

Intussen worden we geconfronteerd met de onprettige, maar keiharde 
werkelijkheid, dat streven naar machtsevenwicht de enige praktische 
politiek is op korte termijn om de broze vrede te bewaren. Macht speelt 
nu eenmaal een dominerende rol in de politiek. De politiek van machts
evenwicht heeft een gevaarlijke dimensie gekregen door de aanwezig
heid van atoomwapens. Vele mensen maken zich hier terecht zorgen 
over. Dit heeft geleid tot scherpe tegenstellingen over defensiebeleid. 
Deze tegenstellingen zijn gedeeltelijk het gevolg van het bekende euvel 
van een beperkte probleemstelling. Het probleem van vrede en veilig-
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heid wordt al te gemakkelijk gereduceerd tot een kwestie van structuren. 
Maar het realiseren van een echte vrede eist meer dan aanpassing van 
structuren. 

In het kielzog van een politiek van machtsevenwicht is de visie op 
defensie blijven steken in het scheppen van een parate strijdmacht. 
Men zou dit defensie-oude-stijl kunnen noemen. Velen vinden deze 
politieiz een dubieuze zaak (ofschoon op korte termijn niemand iets 
beters weet te bedenken). Zij hebben hun hoop gevestigd op interna
tionale overeenkomsten. Daarbij wordt blijkbaar als vanzelfsprekend 
verondersteld, dat wederzijds respect en vertrouwen automatisch zullen 
ontstaan. Is dit realistisch? Aangenomen dat een vrede, gebaseerd op 
wederzijds respect en vertrouwen, ons ideaal dient te zijn, dan rijst de 
vraag: "Hoe komen we van een politiek van machtsevenwicht tot die 
basi3 van wederzijds respect en vertrouwen?" Blijft ook nog een andere 
vraag: "Is een parate strijdmacht het enige vereiste, zolang we ons 
moeten behelpen met een politiek van machtsevenwicht?" Een beleid 
dat inhaakt op deze kwesties, wordt een geheel ander beleid dan we 
in het verleden gewoon zijn geweest. Ik zou dit defensie-nieuwe-stijl 
willen noemen. In dit concept wordt een parate strijdmacht het technisch 
onderdeel. 

~,,1achtsevenwicht roept vragen op over macht. Het is dUidelijk, dat de 
Verenigde Naties (of een dergelijk orgaan) boven-nationale bevoegd
heden nodig hebben om vrede en veiligheid te verzekeren. Maar daar
mee is de zaak niet rond. Zulke bevoegdheden op zich zelf bieden geen 
garantie, zolang de volkeren niet het wederzijds respect en vertrouwen 
kunnen opbrengen, die de uiteindelijke basis vormen voor echte vrede. 
Deze moeten worden aangekweekt; zij kunnen niet worden afgedwongen. 
Zolang deze kwaliteiten niet binnen eigen grenzen in voldoende mate 
gerealiseerd worden, kunnen we niet verwachten dat ze op internatio
naal niveau een rol van betekenis zullen spelen. Het gaat hier om het 
fenomeen macht, dat in allerlei vormen de samenlevingen beheerst. 
Niet alleen aanpassing van structuren wordt vereist, maar in de eerste 
plaats een fundamentele mentaliteitsverandering. Zolang er geen alge
mene consensus is opgebouwd, hoe we met dit fenomeen moeten 
omspringen, blijft onze hoop op echte vrede ijdel. Democratische spel
regels kunnen een belangrijke hulp zijn, maar zij lossen niet alles op. 
Zelfs in landen met een lange democratische traditie kunnen we nog 
vele tekortkomingen constateren. Zolang macht nog een overwegende 
rol speelt bij het nemen van belangrijke besluiten, blijven we zitten 
met een politiek van machtsevenwicht - in het klein binnen eigen 
grenzen, in het groot op internationaal niveau. 

Voorwaarde voor een fundamentele verandering is, dat samenlevingen 
en groepen bereid zijn om persoonlijke en gemeenschappelijke ver
plichtingen voorop te stellen, in plaats van te hameren op hun eigen 
rechten. Hoe we tot een dergelijke nieuwe mentale instelling kunnen 
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komen vormt een belangrijk aspect van een defensie-nieuwe-stijl. Aan
dacht voor dit aspect houdt meer belofte in dan speculaties over de 
bevoegdheden van de Verenigde Naties. 

Binnen dit kader van een nieuwe mentaliteitsvorming moet een tweede 
kwestie geplaatst worden, nl. de vraag wat ons te doen staat zolang 
de politiek van machtsevenwicht onze feitelijke defensie bepaalt. Is 
een parate strijdmacht voldoende voor het verdedigen van vrijheid en 
democratie? In het huidige tijdperk van de atoombom is het gehele land 
frontlinie geworden. Vernieling op grote schaal kan verwacht worden 
in een oorlog. Is het overgrote deel van de bevolking toch bereid, 
ondanks alles, om te vechten voor vrijheid? Zonder voldoende steun 
van de achterban wordt een strijdmacht waardeloos. Er zijn aandui
dingen, dat de bereidheid om te vechten danig is afgezwakt in sommige 
landen. Motivatie is niet langer vanzelfsprekend. Zij is een belangrijk 
aspect van een goed defensiebeleid geworden. 

SAMENVATTING 

Evenwicht en menselijke waardigheid 

Radicale en polariserende tendensen drukken hun stempel op de 
moderne samenleving. Deze worden gevoed door bestaande tegen
stellingen en door de emancipatiedrang om zich van overleefde cultuur
patronen te ontdoen. Het evenwicht is zoek. De ontwortelde moderne 
cultuur heeft de evangelische boodschap op een zijspoor gezet. Maar 
deze heeft niet opgehouden om in menig opzicht een bron van inspiratie 
te zijn. De menselijke waardigheid, die uit de christelijke beleving is 
geboren, blijft een fundamenteel gegeven, ofschoon zij in gevaar dreigt 
te komen door eenzijdig functionalisme, onbeheerste emancipatiedrang, 
oVierdreven geloof in eigen kunnen en verlies van gevoel voor het 
mysterie van het menselijk bestaan. Dit laatste vooral is een ernstig 
verschijnsel, mede omdat het doorspeelt op zulk een vitaal terrein als 
het seksuele leven. 

Van de andere kant heeft de bezorgdheid voor de zwakkeren een 
nieuwe dimensie gekregen door de eisen van sociale rechtvaardigheid. 
Dit verschaft een waardevol aanknopingspunt. De vraag is echter, in 
hoeverre deze bezorgdheid gedragen wordt door een diepe levens
opvatting. Ondermijni'lg van de rechtsorde en rechtvaardiging van ge
weid zijn bedenkelijke verschijnselen in dit verband. De grootste zorg 
blijft echter dat een mensbeeld, ontdaan van zijn mysterie en waardig
heid, op langere termijn niets te bieden heeft. 

Christen-democraten moeten zich niet laten vastpinnen op halve waar
heden. Zij mogen niet de indruk geven, dat een betere grondpolitiek, 
medezeggenschap, een passende investeringspolitiek, winstdeling en 
nivellering van inkomens het fundament van een nieuwe samenleving 
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vormen. Zij zijn ongetwijfeld belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het om 
een nieuw mensbeeld, dat wij samen willen opbouwen. Dit wordt be
paald door de graad van innerlüke vernieuwing, zowel van individuele 
personen als van de samenleving. Hier blijkt het belang van de evange
lische boodschap. Deze mentaliteitsverandering vereist een doelbewust 
streven naar vernieuwing van binnenuit. Deze alleen kan aan de politiek 
van een christelijke partij een eigen karakter geven, omdat hierdoor 
de innerlijke vernieuwing gestimuleerd wordt, en maatschappijhervor
ming niet beperkt blijft tot aanpassingen aan de oppervlakte van de 
samenleving. 

Samen verantwoordelük 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid is de speciale opgave van onze tijd 
geworden. Dit wordt vrij algemeen onderkend. Het ontbreekt niet aan 
taken waarvoor wij samen verantwoordelijkheid dienen te zijn. De in
dringende vraag blijft echter: "Hoe worden wij samen verantwoorde
lijk?". Dit is een moeilijke opgave. Zij vereist wederzijds respect en 
vertrouwen. Deze kunnen niet door een wet worden afgedwongen; zij 
moeten worden aangekweekt. Vandaar de noodzaak om ze in ons 
opvoedingssysteem in te bouwen in de vorm van groepsverantwoor
delijkheid. 

Evenwichtige verhoudingen 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen komen 
niet tot stand, als geen evenwichtige verhoudingen geschapen worden 
tussen rechten en plichten, en tussen machtsposities. Dit geldt allereerst 
voor werkgevers en werknemers. Maar ook andere sectoren van de 
samenleving waar persoonlijke verantwoordelijkheid ontoereikend is 
geworden moeten grondig doorgelicht worden om ze beter op gezamen
lijke verantwoordelijkheid af te stemmen. Dit betreft voornamelijk het 
ambtelijk apparaat, sociale voorzieningen, verzorgingssectoren en 
ontwikkelingssamenwerking. 

Ingebouwde controles 

Bevoogding van regeringswege is niet de geëigende manier om ge
zamenlijke verantwoordelijkheid tot stand te brengen. Ze versterkt de 
tendens om moeilijkheden op de regering af te schuiven. De mensen 
moeten gestimuleerd worden om zelf macht te leren gebruiken op basis 
van wederzijds respect en vertrouwen. Ingebouwde controles zijn hierbij 
nodig om ontsporingen te voorkomen. De regering dient zich te be
perken tot het scheppen van evenwichtige verhoudingen en dient voor
zieningen te treffen voor de nodige overkoepelende functies. Ver
nieuwing van binnenuit vereist een geïntegreerde aanpak. Alle doel
stellingen dienen in één pakket te worden ondergebracht. 
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Samenwerking 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder samenwerking is ondenkbaar. 
Dit stelt bijzondere eisen aan politieke partijen. Polarisatie en het aan
scherpen van tegenstellingen passen niet in dit patroon. Maatschappij
hervorming moet nagestreefd worden door samenwerking, en niet door 
eenzijdig gebruik van macht. Dit laatste kan men niet verkopen onder 
het motto van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het 
om de geloofwaardigheid van ons democratisch stelsel. Een regering op 
brede basis dient nagestreefd te worden. Voorwaarde hiervoor is, dat 
politieke partijen niet denken in termen van macht maar in termen van 
gezamenlijke plichten. Mogelijk biedt een vernieuwing van binnenuit 
een aanknopingspunt voor zulk een samenwerking. Daardoor worden 
ideologische tegenstellingen meer op de achtergrond gedrongen. 
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Politieke adviseurs voor ministers 

R. E. J. M. van den Toorn'" 

Alles wijst er op dat bij de kabinetsformatie ook gesproken zal worden 
over de instelling van het instituut van politiek secretaris van de minister 
of ministeriële kabinetten. Dit ligt voor de hand nu enige leden van 
het kabinet-Den Uyl reeds in de vorige kabinetsperiode zijn overgegaan 
tot het benoemen van in ons staatsrecht tot op heden onbekende 
persoon lijke secretarissen. Tijdens de kabinetsformatie van 1973 is 
deze zaak onvoldoende geregeld, waardoor er een onduidelijke situatie 
is ontstaan. 

Oorzaak van deze ontwikkeling is, dat het proces van beleidsvorming 
in onze huidige maatschappij steeds gecompliceerder is geworden. 
Dit vereist van de bewindslieden een zodanige deskundigheid, willen 
zij komen tot een persoonlijke beslissing van enig gewicht, dat zij 
de steun en de medewerking van ambtelijke deskundigen en vakspecia
listen niet kunnen ontberen 1. Of alternatieven aan de minister worden 
doorgespeeld, zodat deze na afweging van de verschillende argumenten 
pro en contra tot een beslissing kan komen, zo stelt Crince Ie Roy, valt 
intussen nog te bezien 2. Donner en Van der Pot 3 doen er nog een 
schepje boven op: "De werkelijkheid is immers, dat een minister 
meestal zozeer van ambtelijke medewerking afhankelijk is dat het voor 
krachtige hoofdambtenaren mogelijk is een grote invloed op het beleid 
uit te oefenen. Uit de geschiedenis zijn voorbeelden bekend van be
kwame en zelfbewuste ambtenaren, tegenover wie de wisselende 
ministers zich tamelijk machteloos voelden." 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt al naargelang het gaat 
om de vraag in hoeverre een bewindsman zijn (partij)politieke lijn kan 
realiseren in het takenpakket dat onder zijn ministerie ressorteert, en 
in hoeverre een bewindsman te veel belast is met de beslommeringen 
van zijn eigen departement, zodat hij niet meer kan komen tot een 
serieuze politieke afweging van de stukken die hem worden voorgelegd 
als lid van de ministerraad. 

De eerste vmag kwam min of meer aan de orde tijdens de behandeling 

, Mr. Van den Toorn, advocaat te Zevenbergen, is lid van het dagelijks bestuur van het CDA 
(Red.). 
1 Crince Ie Rey: "De vierde macht", 19763, pag. 100. 
2 Crince Ie Roy: a.w., pag. 102. 
3 Donner en van der Pot: "Handboek van het Nederlands Staatsrecht", ge druk, pag. 338-339. 
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in de Tweede Kamer van hoofdstuk 16 (ministerie van CRM) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1976. De minister zei er behoefte 
aan te hebben ook van buiten de ambtelijke dienst adviezen te ont
vangen, waartoe hij een part-time-adviseur wilde benoemen. In zijn 
visie zouden de adviseur en de ambtelijke medewerkers van elkaars 
adviezen over en weer kennis moeten kunnen nemen en daarop aan 
de minister commentaar moeten leveren. Dit is de eerste stap op de 
weg naar ministeriële adviseurs of kabinetten die de minister op poli
tieke gronden adviseren over door het ambtenarenkorps ontworpen 
voorstellen. 
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat reeds de heer Beel een 
politiek secretaris heeft gehad, die buiten de ambtelijke hiërarchie 
stond. Ook schijnt het te zijn dat de heer Den Uyl zich in de vorige 
kabinetsperiode heeft laten bijstaan door voor dat doel speciaal aan
getrokken ambtenaren. 

De tweede vraag zal ook door het merendeel der ministers positief 
beantwoord worden, zodat het ook vanuit deze invalshoek gerechtvaar
digd lijkt het punt van de politieke kabinetten aan de orde te stellen. 
Daar komt nog bij dat er in het algemeen sprake is van een politisering 
van het openbare leven, die ook haar uitwerking heeft op de ambtelijke 
werkwijze. Een ambtenaar kan politiek niet meer neutraal staan, omdat 
de keuzemogelijkheden in de huidige verzorgingsstaat politieke draag
kracht hebben 4. Crince Ie Roy 5 spreekt dan ook zijn gerede twijfel uit 
over de politieke neutraliteit van de topambtenaren. 

DE SITUATIE IN WEST-EUROPA 

De genoemde vraagstukken doen zich ook voor en hebben zich voorge
daan in andere Westelijke politieke systemen, waarbij men verschillende 
oplossingen heeft gekozen. Achtereenvolgens zullen worden behandeld: 
Frankrijk, België, Engeland, West-Duitsland en de Europese Gemeen
schap. 

Frankrijk 

Frankrijk is de bakermat van wat men noemt de politieke kabinetten. 
Vanaf het begin van de 1ge eeuw is dit instituut in de Franse administra
tie bekend als opvolger van het particuliere secretariaat van de minister. 
Hoofdtaak van een dergelijk kabinet is, dat het als het ware is: "Ia 
charnière de deux domaines différents, celui de la politique et celui de 
r administration" 6. 

4 Van Hassel: .. Regering en ambtenarU ten aanzien van de beleidsbeheersing in België", in: 
Acta Politica, 1975. pag. 302. 
5 A.w.; hU merkt overigens op dat hU het vertrek van staatssecretaris Glastra van Loon niet 
in dit kader ziet. 

6 Suérin: "Les cabinets ministériels" in: Revue de droit public et de la science politiqu€, 
1956. pag. 1207 e.v. 
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Karakteristiek voor een politiek kabinet is, dat het verdwijnt met het 
heengaan van de minister en dat het bestaat uit personen die door de 
bewindsman worden gekozen op grond van persoonlijke overwegingen. 
Juist in het ambivalente karakter van de positie van een minister -
enerzijds politiek, anderzijds administratief - ziet Suérin 7 een argument 
voor het bestaan van politieke kabinetten. Zij kunnen als het ware func
tion2ren als intermediair tussen de in principe tijdelijke minister en de 
blijvende administratie. 

De structuur en de opbouw van het ministeriële kabinet is geregeld bij 
de wet van 28 juli 1948 8, waarbij het aantal kabinetsleden voor ministers 
is beperkt tot maximaal tien. Dit was wel noodzakelijk om de wildgroei 
van het aantal kabinetsleden, zoals die zich had voorgedaan in de jaren 
dertig en v8ertig tegen te gaan. 
Bij een onderzoek naar de personele samenstelling der kabinetten 
bleek, dat het percentage medewerkers dat terugkeert in een nieuw 
kabinet na een ministerswisseling, steeds groter wordt. Als een van 
de argumenten hiervoor kan men noemen de toenemende specialisatie 
van de kabinetsleden. 

Suérin geeft in zijn artikel een uitvoerige beschrijving van de materiële 
bevoegdheden van een kabinet, waarvan wij hier de hoofdzaken weer
geven. 
Onder deze bevoegdheden valt in de eerste plaats de oorspronkelijke 
taak van het kabinet, nl. die van particulier secretariaat, hetgeen onder 
meer inhoudt het verzorgen van de persoonlijke correspondentie, het 
maken van afspraken, het ontvangen van gasten, enz. Deze taak is 
vergelijkbaar met de taak van dié departementale afdelingen die in 
Nederland ook "kabinet" worden genoemd 9. In het algemeen kan wor
den gezegd dat de kabinetsafdelingen van de Nederlandse departe
menten zaken behandelen die een min of meer vertrouwelijk karakter 
dragen, zonder dat zij kunnen worden gerekend tot de belangrijke 
beleidszaken. De hoofden van dergelijke kabinetten hebben doorgaans 
een lagere rang dan de hoofdambtenaren van andere afdelingen. 

Daarnaast heeft het Franse ministeriële kabinet een adviserende rol 
met betrekking tot de verschilende technische onderwerpen die op de 
agenda van de ministerraad staan, hetgeen in de praktijk heeft geleid 
tot specialisatie binnen het kabinet. Dit komt duidelijk naar voren bij 
de behandeling van ontwerp-wetteksten, die eerst de desbetreffende 
kabinetsspecialist moeten passeren alvorens ze naar de minister worden 
doorgezonden. De "section des re/ations interministérielles" onderhoudt 
de contacten met de afdelingen van de andere ministeries die het 
wetsontwerp hebben voorbereid. 

7 lb., pag. 1211. 

8 Gewijzigd bij wet van 21 augustus 1951 en 11 mei 1954. 

9 Men denke bijvoorbeeld aan het kabinet van het ministerie van OnderwUs en Wetenschappen; 
echter niet te verwarren met het kabinet van de minister-president. 
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Dit systeem heeft er toe geleid dat een minister zich in de ministerraad 
soms laat bijstaan door zijn kabinetschef, als het over specifieke onder
werpen gaat. De kabinetschef is een duidelijk politieke figuur, in tegen
stelling tot de directeur van het kabinet, die niet per se hoeft te behoren 
tot de partij van de minister. Deze laatste heeft een meer technisch
administratieve functie. 
De laatste jaren geven een ontwikkeling te zien naar een soort bureau 
de cabinet dat functioneert als een "relais administratif entre les admi
nistrations et Ie cabinet politique proprement dit" 10. Het is het technisch 
apparaat van het kabinet, het geheugen, het documentatiecentrum. 

Een derde taak van het ministeriële kabinet is het geven van orders 
en instructies van de minister aan de directies van het eigen departe
ment en het houden van toezicht op de u itvoering daarvan. Het is het 
kabinet dat aan de directies de laatste politieke impuls geeft conform 
de wensen van de minister, waarbij het kabinet alleen op de politieke 
k2nt V2n de zaak acht slaat. Ook hier treedt weer specialisatie op door
dat vaak een lid van het kabinet zich bezighoudt met één bepaalde 
directie. 

Waline 11 omschrijft deze taak zeer precies met de woorden: "Leur 
r6/e (du cabinet) est de filtrer les propositions des services techniques, 
dG procéder à un premier examen de cel/es-ei, d'en envisager les 
incidences politiques Ie cas écheant, de ne transmettre tel!es proposi
tions au ministre qu'avec des observations lui signalant la gravité de la 
décision qu'on lui demande de prendre". 

Verder onderhoudt het kabinet officiële en officieuze contacten met 
het parlement. "Ce sant les attachés de cabinet quit vont jouer ce r6/e 
d'antennes politiques du Ministre auprès des Chambres" 12. Tenslotte 
horen contacten met de pers en pressiegroepen tot het takenpakket 
van het kabinet. Soms komt het ook voor dat een lid van het kabinet 
tegelijkertijd lid is van het partijbestuur, om zo de banden met de eigen 
partij te verzekeren. 

Bij een analyse van de praktijk der ministeriële kabinetten komen twee 
tendensen naar voren: een toenemende specialisatie en een interpene
tratie tussen de kabinetten en de administratie doordat het aantal hoge 
ex-ambtenaren in de kabinetten toeneemt. Dit laatste is niet zo verba
zingwekkend, omdat de kabinetten - zoals eerder vermeld - in de 
praktijk veel stabieler blijken te zijn dan men in theorie mag verwachten. 

België 

De samenstelling en de werkwijze van de Belgische kabinetten is 
geregeld bij KB van 20 mei 1965, waarbij het Franse model als voor
beeld heeft gediend. Evenals in Frankrijk bestaat in België een kabinet 

10 Suérin, a.w. 
11 Waline: "Droit administratief", ge druk, pag. 294. 
12 Suérin, a.w. 
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uit tUdelijk per30neel dat geen deel uitmaakt van het permanente kader 
van de administratieve hiërarchie. Ambtenaren, geroepen deel uit te 
maken van een kabillet, kunnen gedurende de tijd dat zij zijn geatta
cheerd, niet in functie blijven noch hun bevoegdheden uitoefenen. Om 
protectionisme te voorkomen ten aanzien van kabinetsleden bij benoe
mingen in hoge arlbtelijke posten bepaalt het KB van 2 oktober 1937, 
dat kabinetsleden - geen ambtenaar zijnde - niet kunnen worden 
benoemd dan via de normale benoemingsprocedure. Deze regel wordt 
nogal ontkracht door artikel 18 van hetzelfde KB, dat uitzonderingen 
toelaat ten aanzien van "des personnes d'une haute valeur administra
tive, technique, artistique ou scientifique". 
Bij het eerder genoemde KB van 20 mei 1965 is de maximale grootte 
van het kabinet bepaald op 5 personen, en worden aan het kabinet de 
volgende taken toegekend: 

persoonlijk secretariaat van de minister; 

onderzoek en studie om het persoonlijke werk van de minister te 
vergemakkelijken; 

beantwoording namens de minister van Kamervragen; 

voorleggen aan de minister van departementale voorstellen, verge
zeld van commentaar daarop in de lijn van de algemene politiek 
van de minister. 

Bij deze laatste bevoegdheid doet zich het probleem voor van de ver
houding tussen het kabinet van de minister en de diensten van het 
ministerie. Het KB van 20 mei 1965 bepaalt hierover, dat er geen onder
handelingen zijdens het kabinet mogen worden gevoerd met de admini
tratie dan via de kabinetschef en dat hij in dat geval altijd de hiërar
chieke weg dient te bewandelen, uitzonderingen in spoedeisende ge
vallen daargelaten. Men verhindert hierdoor dat het kabinet de admini
stratie gaat vervangen. 
Voorop sta3t dat de administratie de meeste aandacht dient te schenken 
aan de technische aspecten van voorstellen, terwijl de kabinetten vooral 
oog dienen te hebben voor de politieke implicaties. 

Engoland 

In het Verenigd Koninkrijk kent men geen politiek kabinet pur sang. 
De verhouding minister - administratie is bijzonder. Op ieder ministerie 
heeft men een permanente secretaris-generaal, die de administratieve 
bevoegdheden van de minister uitoefent en daarvoor tegenover de 
miniSter verantwoordelijk is, waardoor de minister een zuiver politieke 
functie krijgt. Wel kent men het instituut van persoonlijke assistenten 
van de minister, die soms uit de partijkas betaald worden. 
Niet onvermeld mag blijven dat men in Engeland ook denkt aan zoge
naamde "ministerial cabinets", hetgeen blijkt uit een rapport van de 
commissie-Fulton, die zich bezighoudt met de doorlichting van de Britse 
Civil Service. 
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West -Ou its land 

In de Bondsrepl!bliek is het geen onbekende figuur, dat topambtenaren 
in een tijdelij!\ dienstverband worden aangesteld als politieke adviseurs 
vc:n bondsministers. Vertrekt de minister, dan wordt het dienstverband 
beëindigd. 

Europese Gemeenschap 

Gezien de praktijk in de hierboven genoemde landen is het niet ver
wonderlijk dat ook in het politiek-administratieve bestel van de Europese 
Gemeenschap politieke kabir~etten voorkomen. Zo heeft ieder lid van 
de Europese Commissie een eigen kabinet, onder leiding van een kabi
netschef die voor de algemene en politieke zaken verantwoordelijk is 13. 

Het aantal leden is variabel; in principe treden zij af bij het vertrek 
ViJn de desbetreffende commissaris. AI naargelang de persoon van de 
commissaris fungeren de kabinetsleden als een soort politieke zeef of 
houdt ieder kabinetslid zich met bepaalde specifieke onderwerpen bezig. 
Zo vermeldt Coombes 14, dat het kabinet van Mansholt zich voorname
lijk heeft beziggehouden met "keeping their Commissioner informed of 
activiUes elsewhere in the Commission and advising him on matters 
outside agriculture. For this purpose the members of Mansholt's 
cabinet each specialized on a different aspect of the Commission's 
responsibilities. The cabinet's main function se ems to be preserving 
col/egiality by acting as the Commissioner's eyes and ears in other 
parts of the organisation. " 

Bij besluit van 26 juli en 6 september 1967 is bepaald dat de kabinets
chefs eenmaal per week vergaderen om de agenda van de Commissie 
voor te bereiden. Zij kunnen dan aftasten hoe over en weer de ge
voelens liggen. Men gaat zelfs zo ver dat, wanneer er tussen de kabi
netschefs overeenstemming is bereikt over bepaalde punten, deze 
punten bij het begin der zitting van de Commissie zonder debat worden 
é13nc!enomen. Het resultaat is, dat de commissarissen dUidelijk ontlast 
worden, punten van belang niet door hun handen kunnen glippen en dat 
zij zich kunnen concentreren op werkelijk belangrijke onderwerpen. 

HET AMERIKAANSE "SPOILS" -SYSTEEM 

In dit kader kan niet onbesproken blijven het Amerikaanse bestuurs
beginsel, dat tOen aantal topambtenaren aftreden bij het heengaan van 
de president en worden ve~vangen door anderen, die dezelfde politieke 
kleur hebben als de nieuw gekozen president. Deze praktijk is een 
gemodificeerde vorm van het door Jackson in 1830 ingevoerde systeem, 
dc:t alle ambtenaren vervangen dienden te worden bij het optreden 
van een nieuwe president. De diepste grond van dit laatste systeem 

13 Artikel 15 van het Règlement intèrieur van de Commissie; Publikatieblad 1962, pag. 1444. 
14 Coombes: "Polities and bureaueracy in the EC", PEP 1970, pag. 256. 
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- 001,; 'Nei "Gi: :::pOih;-system senoemd - was, dat volgens Jackson 
':HnbtenJren (:e::r:IH8 rlOlitieke kleur zouden moeten hebben als de 
,.)resi,lcilt, heL']een Icid':le tot de conclusie elat er sen ro'ation in office 
:-~0E'3t :Jlcéltsh::!)ben. Dit systeem opende echter de mogelijkheid voor 
de [lre:::;ic!ent or:, hoge 2mbtelijke posten te veroe'!en aan mensen die 
hem in de campagne (fiancieel) goed gesteund hadden, wat tot resultaat 
had dE,t \!aélk OP' c~,\,j;::men hoge functies be\leedden, hetgeen de echt 
l::c:wvomen de arró:L'c voor een ambtelij!\e 100p~la::1n ontnam. 
Om !:ierDc:m een 0'1(j te maken werd ill 1883 de Pendle~on Act aange
nornen, die het. :,. ncri~-s,/sècm invoerde, wé'2rbij de ûmbtenaren cen 
'/3ste rech~spositie verkregen en werden ingepast in een vast rangen
si"cl3el. In eb loop der 'aren is dit iilern-sys'8ril meer en meer uitgebreid, 
ze 'at thans in d'~ redcr3!e adr,linistratie alleen no:;:] de zogenaamde 

offices en presidential offices vallen onder de rotation in 
ofFice. Sayc 15 w,eft voor î266 een cijfer van 125.000 benoemingen. Dit 
beno;.r,',;ngsrccht van cic I:;residGnt is overigens wel bGpGr:;t door dG 
gro'iciw2ttc1ij':e in:] dat deze henoemillgen "shol! be by and with 
!hé) advic:e and consent of fhe Sonate;". De gemiddelde aanstellingsduur 
\<·J.~l de·?8 polf~Îcaf oxc:c:Jtives ij otlllcveer 3 jaar 16, 

8ewezen rnwJe VlOrrlen op deiroblC':"wn die in de Verenigde Staten 
!'csUan tu;,sen "politieke" en "perrna"lente" ambtenaren. Carr 17 zegt 
llierovCT: "The relaiionship bel\'1cen civi/ ser iJn:s nnd poliey officers 
pose .1 ba::;ic iso:lO. Progrcssi '0 extension of the career service to 
im:Jortant eXCCi !;'i\'e positions has croated opportunities for competent 
:';~,:l and wonlen and thereby im,oro'.'8d the qUiJlit/ of government per
sonne/. At the same time it has become more difficult for department 
!'!CJ,Jds and other resr~onsible officers !:o inject new ideé:::; and naw 

/.. " oo,/cles. 

Tenslotte Cjeven "VU met Young 18 de voor- en nadelen van dit specifiek 
/\rlorikaanse bestL·!.:rssysteem: 

Voordelen 

u. "n~'\'!ards cf office are the best instancement to energetic party
v/ork". 

b. De preêident hee"l een openbE12r mandaat en moet daarom "staff 
his branche with ,oersons lo;/a/ to his party imd his program". 

c. ,,['o·'·']':on in office gUDrèlil"eeS periodic in fusion of ncw blood and 
pr8v8nts adrninis!ra'ivD hardening of the arteries". 

N3delen 

3. COrr!;'!ete breal,-c!ov;n van de top van het administratieve apparaat 
bij r;r2sic!ents\'.rissó:ii,;J. 

158.:1Yc; ,.Princip)es of Arr,ericen Government", 5e druk, pag. 213. 

C3rr e.a.: "Ämerlc.Jn Cemocracy in theory and practice"; 4e druk. 
i7 [dem. 

,8 \'0, .~. "Inl:oci.:ctio" 10 .~,mcrican governmenl", 13e druk, pag. 383 tfm 387. 
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b. Vergrote kar,s op vriendjespolitiek. 

'v'OOR- EN N/\DELEN V AtV POLITIEKE KABI/\/EïTEN 

Alvorens te concluderen of het al dan niet wenselijk is in het Nederland
se politieke bestel het instituut van politieke kabinetten te introduceren, 
i3 het nodir] de voor- en nadelen dilarvan tegen elkaar af te wegen. 

/\!s ncdelen worcien in het algemeen de volgende genoemd: 

3. de v!ildgroei van het Dantal kabinetsleden; men denke aan de Franse 
situaèie in dG jaren dertig en veorcig, en aan de steeds uitdijende 
kabinetten in België 19; 

~. in de praktijk verliest het ministeriële kabinet zijn politieke karakter 
door de toenemende specialisatie binnen het kabinet; er heeft een 
soort interpenotratie plaats tussen kabinetsleden en ambtenaren, 
waardoor het stimulerend karakter' van het kabil,z,t verloren gaat en 
clo ambtenaren hun moti':atie wordt ont':omen; 

c. Gen poliVc', kabinet is een oncontroleerbare machtsfactor, bij de 
samenstelling waarvan vriendjespolitiek een belJnf;rijke rol Ican 
spelen; 

d. er ontstaat een o;lderhDndelLlgssituatie tl'ssen het politieke kabinet 
en de clepûrternentale afdelingen, die een psychologische scheiding 
tussen de r:linister en de ambtelijke bureaus tot gevolg heeft; 

e. het bestaan enerzijds en het marchanderen anderzijds van de kabi
netten leidt tot verll,Jging in de besluit'.'onlling; 

f. kabinccten f;sbben de n2t.wrlijke neiging zich in de plaats te stellen 
van de adm ir~ istratie. 

-lot de voorde!en kan men re:,enen: 

a. ontlasting van de minister bij de departementsleiding 20; zoals 
i\nderson 21 het formuleert: "because it (ministerieel kabinet) seems 
to provide the means by which a minister can exercise effecUve 
con:ro,l o,'or a hiGhl; profeSSional adminis~riJUon"; dit leidt tot een 
betere !Y:;JHtvorrning over wezenlijke zaken: "een minister die ge
s~o~.;nd '!>Iordt door een aantal hem gcestverwailte adviseurs, krijgt 
daardoor meer mogelijkheden zijn beleid te realiseren" 22; er is 
spra',e van .,une véritable déconcentration technique à I'échelon Ie 
plus éle'/é" 23; 

b. beper!,i:,g vc:n de politieke invloed van topambtenaren op de vorming 
van het overheidsbeleid, doordat het ministeriële kabinet voorstellen 

19 Van Hassel (a.w., paJ. 323) vermeldt dat er in de periode 1968-1972 in België 270 kabinets
leden op beleidsniveau waren aangesteld. 
20 Cïince 1\3 Ro}: a "vV., ziet d,~ a:8 een van de belangrijkste voordelen. 

:1 Ar,dcrson: "CovcTI. ... nent in France, an introduction to the Executlve Power", pag. 112 e.v. 

n Stro;nk in Neder!ands Juristenblad. 1974. pag. 1070. 
23 Suérin, a.w. 
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die uit de administratie voortkomen, van een politiek preadvies 

voorziet; 

c. hulp bij de voorbereiding van de agenda van de ministerraad, zodat 
iedere minister over zaken die zijn departement niet betreffen, beter 
kan oordelen en besluiten; 

d. een politiek kabinet kan functioneren als een soort braintrust, kan 
onderzoekingen verrichten en ideeën aandragen die passen bij de 
politieke kleur van de minister; bepaalde groeperingen binnen een 
partij kunnen in een kabinet gerepresenteerd worden als het om 
politiek zeer belangrijke departementen gaat; 

e. het kabinet of de kabinetschef kan voor de minister speciale op
drachten uitvoeren die van delicate politieke aard zijn. 

CONCLUSIE 

Wanneer men de voordelen tegen de nadelen afweegt, komt men tot 
de conclusie dat de instelling van een politiek kabinet voor iedere 
minister in ons huidge politieke bestel gewenst is. De voordelen over
treffen de nadelen in sterke mate nu immers de nadelen eenvoudig 
zijn te voorkomen door de taken en bevoegdheden van een kabinet 
vooraf duidelijk af te bakenen. 
Gezien het experimentele karakter lijkt het voorshands gewenst over 
te gaan tot de benoeming van een persoonlijke secretaris per minister, 
die door de minister zelf wordt benoemd op grond van de politieke 
kleur en gezindheid van de te benoemen secretaris en die heengaat 
met de minister bij diens vertrek. 
De taak van deze politieke secretarissen is de minister te ondersteunen 
bij de voorbereiding van de agenda van de ministerraad, de minister 
te ontlasten bij de departementsleiding zonder de bestaande ambtelijke 
opbouw te frustreren, onder meer door ambtelijke voorstellen te toetsen 
aan de algemene politieke lijn van de minister, contacten te onderhou
den met de partij, te overleggen met collega-secretarissen en het aan
dragen va:1 nieuwe politieke ideeën voor de minister. 

Naschrift redactie 

Tüdens de kabinetsformatie is inmiddels besloten, dat iedere minister 
één politieke adviseur zal aantrekken. De hiervoor te treffen regeling, 
die nog moest worden uitgewerkt, is nog niet in de Staatscourant ge
publiceerd. 
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Boeken & brochures 

Ontvangen publikaties 

Kiezers en gekozenen 

"Kiezers en gekozenen in een repre
sentatieve democratie", door dr. J. J. A. 
Thomassen; uitg. Samsam, Alphen aid 
Rijn; 1976; 304 pag.; (32,50. 

De auteur stelt, dat er van een feite
lijke invloed van de kiezers op het 
overheidsbeleid alleen maar sprake kan 
zijn wanneer zowel de politieke partijen 
als de kiezers aan een aantal voor
waarden voldoen. De politieke partijen 
dienen in hun beleidsopvattingen zoda
nig van elkaar te verschillen, dat de 
kiezers een reële mogelijkheid hebben 
om te kiezen uit verschillende beleids
alternatieven. De kiezers zouden moe
ten stemmen op die politieke partij 
waarvan de beleidsvoornemens het 
beste overeenkomen met hun eigen 
opvattingen. Nagegaan wordt in hoe
verre partijen en kiezers in Nederland 
aan deze voorwaarden voldoen. Met 
name bij de kiezers blijkt dit slechts 
in beperkte mate het geval te zijn. Ook 
heeft de schrijver onderzocht in hoe
verre de opvattingen van Tweede-Ka
merl,eden over een aantal belangrijke 
vraagstukken overeenkomen met op
vattingen van de kiezers van hun par
tijen. 

Democratie 

"Macht en onmacht; indrukken over 
een ambivalente democratie", door 
Willy Vandendijck; uitg. Samsam, AI-

phen aid Rijn; 1976; 117 pag.; (16,50. 

De parlementaire democratieën van het 
Westerse type zijn tegenwoordig nume
riek sterk in de minderheid, maar toch 
blijven ze zich als het middelpunt van 
het politieke gebeuren beschouwen. 
Binnen deze democratiën hopen de 
conflicten zich op. Maar tegelijkertijd 
bepalen deze conflictsituaties de macht 
en onmacht, illusies en desillusies van 
de democratie. In het belang van de 
democratische samenleving zel,f loont 
het de moeite essentiële gegevens over 
haar mogelijkheden en beperkingen ter 
discussie te stellen. De (Belgische) 
auteur wijst hierbij op de soms totaal 
verschillende opvattingen die opgeld 
doen. Hij confronteert de lezer met 
socialisme, marxisme, minderheden en 
meerderheden, manipulatie, elitie, e.d. 

Bestuursrecht 

"Repetitieboek Algemeen Bestuurs
recht", door drs. G. M. de Schipper; 
uitg. G. W. den Boer, Middelburg; 1977; 
176 pag.; (24,-. 

Dit boek bevat veel informatie (in 
vraag- en antwoordvorm) omtrent al 
hetgeen met het bestuur (speciaal, in 
de gemeente) en de rechtsbescherming 
van de burger tegenover het bestuur 
samenhangt. Afzonderlijke hoofdstuk
ken zijn gewijd aan het ambtenaren
recht, het administratief beroep en de 

~ Fe aa~kondigingen in deze ru~riek zijn merendeels gebaseerd op samenvattingen en andere 
In or.mat.le va~ de kant van de uitgevers. Wij willen de lezers graag attent maken op de vele 
pub11katles die ons worden toegezonden, maar zoals men zal begrUpen, ontbreekt ons de ge
legenheid al deze boeken en brochures zelf te (laten) beoordelen. (Red.). 
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administratieve rechtspraak in het alge
meen en haar historie, waarna de Wet 
AROB een ruimere behandeling krijgt. 
Voorts wordt ingegaan op de rechts
bescherming door de burgerlijke en de 
strafrechter, alsmede op andere vor
men van rechtsbescherming. Bijge
voegd is een lijst met de meest van 
belang zijnde jurisprudentie. Vragen en 
antwoorden - beknopt gehouden -
zijn met name op de exameneisen in 
het vak bestuursrecht afgestemd. 

Ontstaan van de CVPjPSC 

"Ontstaan en stichting van de CVPj 
PSC", door H. van den Wijngaert; uitg. 
IPOVO, Tweekerkenstraat 41, Brussel; 
1976; 164 pag.; prijs niet aangegeven. 

De historicus Van den Wijngaert geeft 
een analyse van de beginfase van het 
ontstaan van de naoorlogse Belgische 
katholieke partij, bestaande ui~ twee 
vleugels, een Vlaamse en een Waalse. 
r'~a een beknopte situering van de 
vooroorlogse Katholieke Volkspartij be
steedt hij veel aandacht aan de bezet
tingsperiode. Vervolgens beschrijft hij 
de evolutie van de verschillende ont
werp-programma's, die uiteindelijk voor 
beide vleugels in het zgn. Kerstpro
gramma hun synthese zouden vinden. 

De in 1945-1946 opgerichte partij 
roemt zich christelijk, maar wil vol
komen losstaand van de kerk aan het 
politieke leven deelnemen. Het gaat er 
h3ar om een eigen en origine~e mens
en maatschappijvisie uit te werken, en 
het vertrouwen van de bevolking te 
winnen op basis van een politiek pro-
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gram in plaats van te rekenen op steun 
die omwil,le van de traditie or gods
dienstige motieven wordt verleend. 

Participatie 

"Participatie, arbeid en maatschappij", 
door prof. dr. W. Albeda; uitg. Sam
sam, Alphen ajd Rijn; 1976; 186 pag.; 
f 25,50. 

Dit boek behandelt het verschijnsel van 
de participatie, zoals die gepropageerd 
en in groeiende mate ook geprakti
zeerd wordt in het sociaal-economische 
18'/en. Het bevat zeven hoofdstukken. 
I n het eerste wordt het begrip partici
patie uitgewerkt, waarna in het tweede 
en derde hoofdstuk de medezeggen
schap in de onderneming ter sprake 
komt: raden van commissarissen, on
dernemings- of personeelsraden, vor
men van werkoverleg en vakvereni
gingswerk. Het vierde hoofdstuk houdt 
zich bezig met de wijze waarop de 
vakvereniging functioneert als voertuig 
der participatie. In het vijfde wordt 
nader ingegaan op de relatie tussen 
de economische orde en de mogelijk
heden die er zijn voor de verschillende 
vormen van participatie. Het zesde 
hoofdstuk gaat in op de discussie 
zoals die nog steeds gevoerd wordt 
over de plaats van het confl,ict in het 
realiseren en functioneren van partici
pat:e. Tenslotte stelt de auteur de 
vraag aan de orde op welke wijze 
vormen van participatie in besluitvor
ming begrensd worden door de gren
zen aan onze economische mogelijk
heden. 
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COMMENTAAR CONTOURENNOTA 
"Samen verantwoordelijk voor het onderwijs", commentaar op de 

ministeriële nota "Contouren van een toekomstig onderwijsbestel" 

beschouwingen over de uitgangspunten van het onderwijsbeleid, 

de voorgestelde onderwijssoorten (basisonderwijs, midden- en 

bovenschool, hoger onderwijs, Open School), onderwijsvoorzie

ningen (schoolorganisatie, lerarenopleidingen en verzorgingsstruc
tuur), beheer en bekostiging van het onderwijs 

rapport van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en 
CHU 

71 pag. (groot formaat), f 9,90 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Com
mentaar Contourennota" . 

---- -----_._------- --- --- --- ---.. _-----------

WEDERKEREND ONDERWIJS 
een strategie voor permanente educatie 

rapport over systematische spreiding van kansen op onderwijs 

over de gehele levensloop van de mens, met een inleidend hoofd

stuk over ontwikkelingen die van belang zijn voor het onderwijs 

in de toekomst. 

publikatie van het Centrum voor Staatkundige Vorming 

58 pag., f 7,90 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Weder

kerend onderwÜs". 



publIkaties ODA-Instltuten 
Midden- en kleinbedrijf 

studie over kenmerken en problemen van deze sector, 
met talrijke beleidsvoorstellen 

rapport van de wetenschappelijke instituten 

52 pag., f 5,25 

Offers voor de toekomst 
tweede jaarlijks advies van de Permanente Program
adviescommissie van het CDA, met het oordeel van 

het CDA-bestuur 
96 pag., f 5,90 

Europees beleid 
"Bouwstenen voor een Europees beleid" 

rapport van de wetenschappelijke Instituten 
60 pag.; f 6,50 

Commentaar Contourennota 
"Samen verantwoordelijk voor het onderwijs" 
commentaar op de nota "Contouren van een 

toekomstig onderwijsbestel" 
publikatie van de wetenschappelijke Instituten 

71 pag. (groot formaat); f 9,90 

alle prijzen Inclusief verzendkosten 

Bestellingen: 

- giro 237339 t.n.v. Centrum 
voor Staatkundige Vorming, Den Haag IJ •••• 
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Het eurocommunisme 
analyse en kritiek 

K. J. Hahn'~ 

De inhoud van dit artikel is een document dat onder de oorspronkelijke 
titel "L'Eurocommunisme: nouveau phénomène en Europe - analyse et 
critique" door de auteur werd opgesteld en gepubliceerd is door het 
CIDCID, het internationaal christen-democrtische informatie- en docu
mentatiecentrum in Rome. Het werd op 77 december 7976 aangeboden 
aan de leiders van de partijen die bij de EUCD, de Europese Unie van 
Christen-democraten, zijn aangesloten. De vertaling uit het Frans is van 
Hans Hoyinck. (Red.). 

VOORGESCHIEDENIS 

Het nieuwe politieke fenomeen in Europa dat eurocommunisme heet, is 
niet in één dag ontstaan. Het heeft een geschiedenis en een nationaal 
zowel als cultureel fundament. Omdat het nieuw is en volop in ontwik
keling, kan elk oordeel erover slechts voorlopig zijn - te meer daar 
zijn hoofdrolspelers een serie fundamentele vragen nog open C.q. onbe
antwoord laten. Het betreft hier vooral de toekomstige vorm die zij 
zich voorstellen te geven aan de samenleving en aan de staat die hun 
voor ogen staat, of minstens aan enkele wezenlijke elementen daarvan. 
Daaraan moet worden toegevoegd dat de interne discussie binnen deze 
richting van het Westerse communisme nog niet is beëindigd en dat 
het nog onzeker is welke houding op een gegeven moment het zwaarte
punt van het Europese communisme zal aannemen, dat zich nog altijd 
te Moskou bevindt. 

t\lu dringt een eerste analyse zich op. Het eurocommunisme is immers 
een gegeven, het is bezig zich te profileren door teksten, verklaringen, 
daadwerkelijke standpuntbepalingen en door de steun die het geniet 
bij de communistische partijen van Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland 
en zelfs Japan. Het belang van deze nieuwe interpretatie van het marxis
tisch-leninistische communisme blijkt indirect, maar niet minder duidelijk 
uit de bezorgdheid die in talrijke artikelen, redevoeringen en openlijke 
kritieken die in Oost-Europa over het eurocommunisme zijn gepubli
ceerd, doorklinkt. Tenslotte is het evenzeer waar dat de Italiaanse 
communistische partij (CP) haar aanzienlijke en verrassende vooruit-

* Or. Hahn is adjunct-secretaris-generaal van de Europese Unie van Christen-democraten en 
directeur van het Internationaal Christen-democratisch Studie- en Documentatiecentrum te 
Rome. (Red.) 
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gang voor een groot deel te danken heeft aan juist deze, voor het 
eurocommunisme karakteristieke formules. Zo kreeg zij voet aan de 
grond in traditioneel niet-communistische of zelfs anticommunistische 
milieus, zoals de ambachten, de kleinhandel, de industrie, kortom in 

de middenklassen. 

Reeds nu heeft het eurocommunisme zich ontwikkeld tot een geduchte 
concurrent van het klassieke socialisme, waarmee het op één lijn zit 
wat betreft de aanvaarding van het parlementaire systeem. Daarmee 
is niet gezegd dat het bereid zou zijn zich daarmee ook te vereenzel
vigen. Bovendien staat het niet geheel afwijzend tegenover het neo
marxistische revisionisme, dat overigens bij voortduring en zonder 
uitzondering door alle communistische partijen wordt veroordeeld. 
Derhalve moet een voorlopige analyse er rekening mee houden dat het 
verschijnsel eurocommunisme niet "af" is en in een aantal opzichten 
zelfs tegenstrijdig. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn voor zeer uiteen
lopende sociale en culturele milieus en tegelijkertijd meer greep krijgen 
op het electoraat, dat door de huidige crisis van de traditionele machts
verhoudingen en van het economische en sociale systeem in verwarring 
is gebracht. Een korte terugblik is hier mede daarom op zijn plaats. 

De leidende positie van de Italiaanse CP 

Het eurocommunisme is zonder enige twijfel het resultaat van reflexie 
en experimenten van de kant van de leiders van de Italiaanse CP. De 
wortels van het eurocommunisme moeten derhalve in deze ontwikke
lingen worden gezocht. Inderdaad is het thans niet meer twijfelachtig 
dat de grote ideoloog en denker van het Italiaanse communisme, Antonio 
Gramsci, ofschoon een overtuigd revolutionair, een aantal voor het 
eurocommunisme karakteristieke uitgangsstellingen heeft voorbereid. 
Van meet af aan gaf Gramsci er zich rekenschap van, dat de commu
nistische arbeidersbeweging in Italië nooit aan de macht zou kunnen 
komen zonder een overeenkomst C.q. een vorm van samenwerking met 
de katholieke boeren van het Mezzogiorno 1. Hij sprak zich in een zeer 
vroeg stadium uit voor verbreding van dit "historisch blok", dat wil 
zeggen een blok dat niet alleen bestond uit een enkele nauw omschre
ven klasse. Tevens overwoog hij toenadering te zoeken tot de intellec
tuelen. Terwijl hij door de fascisten gevangen werd gehouden, was hij 
de enige die de beslissing van de partij, de socialisten te beschouwen 
als dienaars van het fascisme, verwierp. Moskou, of juister gezegd 
Stalin persoonlijk, had deze strijdmethode opgelegd en voor de eerste 
keer nam Gramsci afstand van het centralistisch-bureaucratische 
systeem van het stalinisme. Bovendien sprak hij niet zozeer van de 
"dictatuur van het proletariaat" als van de "hegemonie van de arbei
ders" in de toekomstige maatschappij - een interessante nuance omdat 

1 Zuid-Italië. (Vert.). 

4 Politiek perspectief, mei/juni 1977 



7 

het eurocommunisme daardoor toenadering kon zoeken tot het parle
mentaire systeem zonder daarmee de leidende gedachte van het 
marxisme over de leidende rol van de arbeidende klasse te verlooche

nen. 
Het is verbazingwekkend te zien met welk een snelheid een man als 
Tog/iatti, die dit standpunt van Gramsci niet tot het zijne had gemaakt 
en die op een zeer verantwoordelijke post Stalin en de Komintern 
trouw was gebleven, zich tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog 
toch verbond met Gramsci's idee van grotere politieke samenwerking 
met niet-communistische bevolkingsgroepen. In dit verband moet aller
eerst de beroemde "svo/ta di Sa/erno" van Togliatti worden vermeld, 
dat is: de ommekeer van Salerno in 1944 op het moment dat hij uit 
Moskou terugkeerde, door aan zijn partij (die juist uit het verzet kwam) 
voor te stellen deel te nemen aan de regering-Badog/io en daarmee de 
monarchie nog te dulden. Het stemmen vóór de nieuwe grondwet 
(waardoor de geldigheid van het Concordaat van 1929 werd bevestigd), 
de redevoeringen van Togliatti waarin hij zich zowel tot de arbeiders
massa's als tot de katholieke boeren richtte, en de voorzichtigheid ten 
aanzien van het onderwerp geloof en kerk, doen een meer genuan
ceerde tactiek vermoeden dan die van het orthodoxe stalinisme. 1956, 
het jaar van de on lusten in Polen en de Hongaarse opstand, betekende 
een schok voor de Italiaanse communisten, die al volkomen verbijsterd 
waren door de redevoering van Chroesjtsjow tijdens het twintigste 
Congres van de Russische CP, waarin de wreedheden van Stal in aan 
de orde kwamen. Togliatti vond voor deze gelegenheid de term po/ycen
trisme in de communistische beweging uit - en hij stelde een speciale 
commissie in ten einde aan de weet te komen hoe een enormiteit als 
het stalinistische systeem werkelijkheid kon worden in een communis
tische samenleving, twintig jaar na de revolutie. 

Europese integratie 

Gedurende deze gehele periode en daarna dacht de Italiaanse CP er 
in het geheel niet aan haar banden met Moskou of met de internationale 
beweging te verzwakken. Het internationalisme is voor de Italiaanse 
arbeidersbeweging zowel een wet als een diep geworteld sentiment. 
De Italiaanse CP, geleid door een aantal zeer hoogstaande intellectuelen, 
bleef derhalve weliswaar loyaal tegenover de internationale beweging, 
maar dat verhinderde haar niet zowel de fouten van een al te strakke 
leiding van de internationale beweging te herkennen (zoals duidelijk 
werd na de Hongaarse opstand) als tevens op een meer objectieve 
wijze de veranderingen in de Westerse samenleving gade te slaan. 
Zij was de eerste Europese communistische partij die objectief de 
positieve gevolgen van de Europese integratie vaststelde - en dit op 
een moment waarop Moskou de Europese Gemeenschappen nog betitel
de als instrumenten van Amerikaans kapitalistisch imperialisme en van de 
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Westeuropese monopolies. Het is waar dat Italië in die periode, ver
geleken bij andere Europese landen, in economisch en sociaal opzicht 
sterk vooruit ging, zodat men sprak van het italiaanse wonder. De com
munisten zouden zichzelf tot isolement hebben veroordeeld in een uit
zichtloze oppositie, wanneer zij niet hadden erkend wat voor iedereen 
overduidelijk was. De aldus ontstane situatie duurde enkele jaren, totdat 
ook de Franse communisten, per traditie hardnekkiger in hun trouw aan 
het stalinisme, de nieuwe lijn naar Europese integratie tenminste voor 
een deel aanvaardden. De discussie hierover tussen de Franse en de 
Italiaanse communisten leidde tot voorzichtige en terughoudende over
eenstemming, in het kader van wat men zou kunnen noemen de geboorte 
van het eurocommunisme. Geen wonder dat de Italiaanse communisten 
op dit punt eveneens het wantrouwen van Moskou opwekten. 

Niettemin dwong de situatie in hun land de Italiaanse communisten 
verder in deze richting. Elke andere politiek - star in haar verwerping 
van de Europese integratie - zou immers een heel volk, dat in de 
Europese eenheid de enige weg naar politieke en economische voor
uitgang zag, op een dwaalspoor hebben gebracht. De kracht van de 
Italiaanse christen-democratie kan voor een zeer groot deel worden 
verklaard uit haar Europees engagement zonder voorbehoud. Maar om 
uit de oppositie te geraken was het niettemin nodig dat de Italiaanse 
communisten nog andere veranderingen bewerkstelligden. In het fameu
ze Memorandum van Ja/ta had Togliatti al een serie kritische kantteke
ningen en voorstellen geformuleerd die sterke wrevel haden opgewekt 
in het Kremlin, vooral omdat hij zich daarin uitsprak voor een grotere 
autonomie van de nationale communistische bewegingen. 

De Italiaanse CP realiseerde zich dat deze grote autonomie vooral ge
rechtvaardigd werd door het wrede einde van het "socialisme met een 
menselijk gezicht" in Tsjechos/owakÜe. De "Italiaanse weg naar het 
socialisme" en de "parlementaire weg naar de macht" werden thans 
een verklaard principe, zelfs openlijk tegen de zin van Moskou in. 
Voor het Italiaanse communisme werd deze autonomie een fundamentele 
kwestie van geloofwaardigheid tegenover de publieke opinie, die zeer 
verbitterd was over de militaire invasie in Tsjechoslowakije. Bovendien 
had de Italiaanse CP het socialisme van Dubeek altijd beschouwd als 
een formule die volmaakt overeenstemde met de eisen en de ideeën 
van het Italiaanse communisme. Tijdens de internationale conferentie 
van communistische partijen in Moskou in juni 1969 bevestigde partij
leider Berlinguer nogmaals het verzet van de Italiaanse communisten 
tegen "de opvatting dat er slechts een enkel, in alle situaties geldig 
model van een socialistische samenleving zou bestaan". En hij voegde 
er aan toe: "Elke partij is werkzaam in een werkelijkheid die historisch 
bepaald en geconditioneerd is (-). Daarom wijkt het socialistische 
model (als wij het zo mogen noemen) waarvoor wij een beroep doen 
op de arbeidende klasse van Italië, af van elk ander bestaand model." 
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Het is logisch dat tegen deze achtergrond de Italiaanse CP de idee 
van een leidende communistische partij of van een leidende communis
tische staat ill de internationale communistische beweging verwierp. 
Dit neemt in het geheel niet weg dat de Italiaanse CP tegelijkertijd 
haar aanhankelijkheid heeft betuigd aan het internationale communisme 
en haar trouwen solidariteit met alle communistische partijen; zelfs 
werd een poging ondernomen om een sfeer van verzoening te schep
pen tussen de Sowjetunie en communistisch China. 

DE GEBOORTE VAN HET EUROCOMMUNISME 

De belangrijkste etappes op de weg van communisme naar eurocom
r:.unisme hebben altijd als belangrijkste overweging gehad de vraag: 
hoe moet het isolement verbroken worden, en hoe kan de oppositie 
vaarwel gezegd worden? Het verwerven van de macht vormde een 
probleem in een land waarin economische en sociale vooruitgang aan 
brede lagen van de bevolking, maar zeker nog niet aan allen, een 
levenspeil had gegarandeerd dat de revolutie een riskant avontuur en 
e~k totalitair systeem een spookbeeld deed lijken dat gelukkig in 1945 
'/erdwenen was. 
In oktober 1873 proclameerde de Italiaanse CP voor de eerste maal 
haar eigen weg naar het socialisme op een meer systematische en 
spectaculaire manier, namelijk in een drietal artikelen van de hand van 
Berlinguer in het partijtijdschriFt Rinascitá onder de titel "Overdenkingen 
inzake Chili". In deze artikelen werden gevolgtrekkingen gemaakt inzake 
het einde van het regime van AI/ende in Chili. Hieruit bleek dat de 
Italaanse communisten beter dan alle andere socialistische groeperingen 
in Europa de ernstige tekortkomingen van Allende hadden begrepen 
en dat zij zich duidelijk van deze politiek distantieerden door een nieuw 
his~orisch compromis uit te werken tussen de communisten en de 
christen-democraten - een compromis in de zin van een akkoord 
dat Allende niet heeft kunnen bereiken, met het bekende gevolg. 

Men kan, gegeven de duidelijke positie van de Italiaanse christen
democraten, dit historisch compromis natuurlijk beschouwen als een 
illusie, maar het verschafte Berlinguer de gelegenheid een nieuwe 
tactiek uit to zetten en een aantal nieuwe politieke standpunten te ont
wikkelen. De basisideeën van dit historisch compromis zijn bekend, 
zij vormen de basis van een operatie op lange termijn en ze richten 
::ich oo~( tot andere partijen, buiten Italië. Vooral in het laatste van 
de genoemde trits artikelen, getiteld "Sociale bondgenootschappen en 
politieke bindingen" (12 december 1973), werkte Berlinguer deze ideeën 
nader uit. De democratische weg naar het socialisme vereist volgens 
hem nieuwe bondgenootschappen. Het proletariaat als zodanig "blijft 
altijd een minderheid binnen de bevolking van ons land en van de 
werkende klasse". Daarom is het nodig - zoals hij reeds gezegd had 
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op het partijcongres van 1956 - te komen tot een "duurzaam bond
genootschap" met de boeren en de produktieve middenklasse. Het 
voorbeeld van Chili, d.w.z. Allende's bedoeling te regeren zonder de 
steun van de middenklasse, in casu de christen-democraten, bracht 
Berlinguer tot de volgende onverwachte conclusie: "Het zou een com
plete illusie zijn te menen dat zelfs indien links 51 % van de stemmen en 
daarmee van de volksvertegenwoordiging achter zich zou kunnen krijgen, 
dit een garantie zou zijn voor het bestaan en het werk van een regering 
die de weerslag zou vormen van deze 51 %. Het is belachelijk de 
Democrazia Cristiana nog steeds te beschouwen als een reactionaire 
of in de geschiedenis vastgeroeste beweging of als een 'metafysische 
categorie'. Daarom spreken wij niet van een ,links alternatief' maar van 
een ,democratisch alternatief', d.w.z. een perspectief van samenwerking 
en overeenkomst tussen enerzijds alle communistische of socialistische 
krachten en anderzijds alle katholieke krachten en tevens alle andere 
politieke groeperingen." 
Dit nieuwe perspectief van een historisch compromis dat berust op een 
brede democratische basis, vormt het vertrekpunt van het eurocom
munisme. De politieke visies die ontwikkeld werden na 1945 resp. 1956 
en 1968, zijn thans samengevoegd in een nieuw doel van actie van 
het Westerse communisme, dat raakpunten heeft met zekere principes 
van het marxisme-leninisme die tot dan toe zowel binnen als buiten 
de communistische beweging als onveranderlijke dogma's werden be
schouwd. 

Ideologie 

Voor zover het ideologische aspecten betreft is het eurocommunisme 
van mening dat het marxisme-leninisme niet beschouwd kan worden 
als een verzameling onveranderlijke, boven de geschiedenis verheven 
principes. Het marxisme is vatbaar voor interpretaties omdat het zelf 
ook een historisch feit is, en omdat het communisme in elk land afhangt 
van de realiteit binnen eigen grenzen waarin het werkzaam is. Overeen
komstig deze gedachtengang dienen de nationale partijen autonoom 
en onafhankelijk te kunnen optreden; er is geen internationaal centrum 
van het wereldcommunisme meer dat orders kan geven aan de nationale 
partijen. Het idee van een leidende partij en een leidende mogendheid 
bestaat niet meer. 

Geschiedenis en sociologie 

Vanuit historisch en sociologisch oogpunt beschouwt het eurocommu
nisme de Russische revolutie als noodzakelijk en van fundamentele 
betekenis voor het communisme. Dat neemt niet weg dat de geschied
kundige en sociologische gegevenheden in het Westen wezenlijk ver
schillen van die in Rusland in 1917. Reeds vóór de Russische revolutie 
kende West-Europa democratische structuren en bewegingen; men kan 
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dit wel oiltkennen maar men moet er toch rekening mee houden. Boven
die hebeen ontwikkelingen in West-Europa als die op technologisch 
g3bicd, van het neol,apitalisrne, van democratische instituties en van 
de arbeidersbeweging het karakter van deze samenleving zodanig ver
anderd, dat men een revolutie naar Russisch model niet meer wil, ook 
n iet in de toekomst. Het proletariaat in zijn enge, negentiende-eeuwse 
betekenis van het woord, bestaat niet meer. Derhalve zou een "dictatuur 
van het proletariaat" de arbeidersklasse veroordelen tot isolement. Ten
slotte zijn bepaalde eisen op het terrein van vrijheid en cultuur dermate 
gemeengoed geworden binnen de arbeidersmassa in West-Europa dat 
een totalitair systeem niet meer wordt geaccepteerd. Integendeel, men 
wenst garanties voor individuele en collectieve vrijheden. 

Economie 

Deze opening naar andere bondgenootschappen en naar de midden
klasse C.q. het maatschappelijk midden impliceert voor het model van 
het eurocommunisme zoals uitgewerkt door de Italiaanse communisten, 
een verrassende matiging op het terrein van de economische politiek: 
de Italiaanse CP staat een lijn voor die er op is gericht het aantal 
nationalisaties te beperken in plaats van uit te breiden, en die de 
wetmatigheden van het marktmechanisme aanvaardt. De Italianen erken
nen de waarde daarvan en zij hebben een scherp oog voor de behoeften 
van de kleine en middelgrote ondernemingen en van de ambachten, wier 
produktievermogen moet worden beschermd en verhoogd. Men verzet 
zich tegen het onverantwoordelijk hoge werkverzuim en stelt de politiek 
van de vakbonden aan de kaak inzoverre deze niet voldoende het 
belang van produktiviteitsverbetering onderstrepen ten einde de crisis 
te boven te komen. Men spreekt zich openlijk uit ten gunste van de 
"gemengde economie" door privé-eigendom en de waarde van het 
particulier initiatief te erkennen. Dit alles gebeurde duidelijk om voor 
de arbeidersmassa een politiek perspectief te scheppen van economi
sche, sociale en culturele vooruitgang, die moet leiden tot de hegemonie 
van de arbeidersklasse. 

Staatkundige aspecten 

In de visie van de eurocommunisten dient de staatsvorm een democratie 
te zijn. Dat betekent de aanvaarding van pluralisme, van het parlemen
taire systeem, van de wisselvalligheid van coalities in samenhang met 
parlementaire meerderheden, van vrije verkiezingen en tevens van de 
bescherming van de democratische instituties van de staat. Deze moet 
worden beschermd niet alleen tegen acties van fascistische zijde, maar 
ook tegen pseudo-revolutionaire en amateuristische extremisten van 
links, die het etiket krijgen toebedeeld van avonturiers die ageren 
tegen het belang van de arbeiders. Het betekent bovendien dat euro
communisten zich niet verzetten tegen de legitimiteit van de taak van 
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de strijdkrachten en de politie - zolang deze binnen de democratische 
grenzen blijven, bevorderen zij immers zelfs "de eenheid van het volk 
en van de strijdkrachten" -, en zij schrikken er soms zelfs niet voor 
terug (dit tot grote ergernis van de linkse extremisten) de taal van 
law and order te gebruiken. 

Cultuurpolitiek 

Ofschoon zij het materialistisch atheïsme volledig trouw blijven, stellen 
de Italiaanse communisten ten behoeve van het eurocommunisme een 
cultuurpolitieke strategie voor die aan de behoeften van de grote massa 
tegemoet komt zonder die van intellectuelen, jongeren en vrouwen uit 
het oog te verliezen. Zij verzetten zich derhalve tegen strenge censuur, 
bevorderen de vrijheid van de creatieve kunstenaar en van het weten
schappelijk onderzoek en niet in de laatste plaats van het culturele 
pluralisme. Bijzonder voorzichtig en bekwaam gaan zij te werk ten 
aanzien van het onderwerp geloof, kerk, en Vaticaan, zoals Togliatti 
in zijn Memorandum van Jalta in 1964 reeds had aanbevolen. Hierin 
nodigde hij de Italiaanse communisten uit te breken met het anticlerica
lisme van de vorige eeuw, en hij pleitte er voor een dialoog, die vrij 
moest zijn van hypocrisie, te openen met de katholieken - volgens 
hem de enige weg om "af te rekenen met het geweten van het geloof". 
Ook op dit terrein probeerden de communisten zich dus op te werpen 
als de kampioenen van burgerzin, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid: 
zij nodigden de jeugd uit om te studeren, van drugs af te blijven, moreel 
verval te voorkomen en weerstand te bieden aan de verleiding van 
extremistische avonturen ... 

Internationale verhoudingen 

In het kader van het eurocommunisme heeft de Italiaanse CP zich 
uitgesproken voor de ontspanning tussen de blokken en haar aanvallen 
op de NAVO C.q. haar propaganda voor uittreden uit het Atlantisch 
bondgenootschap gestaakt. Zulks zou niet in het belang zijn van de 
détente. Door een gezamenlijke inspanning zouden de militaire blokken 
worden opgeheven. Als neutraal land speelt Joegoslavië een positieve 
rol in deze ontwikkeling. West-Europa zou zich opnieuw moeten ver
enigen om weer een belangrijke factor te worden inzake vrede en voor
uitgang in de wereld. De Europese integratie is een realiteit waaraan 
alle democratische krachten in het Westen zouden moeten meewerken 
ten einde de democratische en vreedzame ontwikkeling ervan te 
garanderen. Het is immers een gegeven dat alle verzet tegen de vorming 
van de Europese Gemeenschap is gestaakt. Berlinguer heeft zelfs toe
gegeven dat het eurocommunisme in het Westen met zijn democratisch 
systeem moet worden verwezenlijkt en niet in Oost-Europa. In deze 
conceptie is afhankelijkheid van het nationale communisme ten opzichte 
van een vreemd communistisch zwaartepunt als Moskou ondenkbaar. 
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Vormen van vreemde interventie, druk of bedreiging worden afgewezen, 
zelfs van de kant van communistische landen. Men erkent integraal de 
conclusies van de conferentie van Helsinki. 

Italië, Frankrük, Spanje 

Deze stellingen, beleidsvoornemens en uitgangsposities van de Italiaan
se CP werden besproken met andere Westerse communistische partijen 
tijdens een aantal internationale ontmoetingen in 1973 en 1974 te 
Londen, Brussel en Genève en in bilaterale gesprekken met de Franse, 
Spaanse, Portugese en andere CP's. (Men zie vooral de gemeenschap
pelijke verklaring van de Italiaanse en de Spaanse CP van Livorno 
van 11 juli 1975, evenals die van de Franse en de Italiaanse CP van 
Rome van 15 november 1975). Vanzelfsprekend moesten deze stellingen 
in dit bestek bij wijze van synthese worden samengevat, maar zij 
kunnen niet worden losgemaakt van de algemene ideologie van het 
marxisme-leninisme, aan de wezenlijke doeleinden waarvan het euro
communisme trouw wenst te blijven. Bovendien bestaat er zeker verre
gaande overeenstemming tussen de Italianen, de Spanjaarden en de 
Fransen, zij het dan met nuanceringen. 
Na de afscheiding van de linkse, Moskou-gezinde vleugel van hun partij 
hebben de Spaanse communisten onder leiding van Santiago Carillo 
dezelfde stellingen betrokken als de Italiaanse CP. De Fransen daaren
tegen, die zeer nauw met de stalinistische en Sowjettraditie verbonden 
waren, aarzelden lang voordat zij bereid waren het centralisme van 
Moskou en de Russische interventies in Boedapest en Praag te ver
oordelen. Ook de aanvaarding - althans wat het principe betreft -
van de Europese integratie en de verwerping van de dictatuur van het 
proletariaat kostte hun de nodige moeite. Het is zeker dat het euro
communisme minder in het Franse dan in het Italiaanse partijkader is 
doorgedrongen. Maar de gemeenschappelijke verklaring van Marchais 
en Berlinguer, de houding van de Franse CP op het congres van de 
Europese communistische partijen te Berlijn in juni 1976 en de discussie 
in de boezem van de partij bewijzen tenminste dat de leiding van de 
Franse CP de grote lijnen van het eurocommunisme onderschrijft -
ofschoon voor zover het de verhouding met Moskou betreft, de sterke 
gehechtheid aan het orthodoxe marxisme-leninisme nog steeds aanwezig 
is, vooral binnen het partijkader. Frankrijk lijkt een minder vruchtbare 
voedingsbodem voor het eurocommunisme dan Italië en Spanje. 

De opmars van de Italiaanse CP 

Bij het gestalte geven aan het eurocommunisme zijn de Italiaanse com
munisten zonder twijfel in de kaart gespeeld door twee wezenlijke 
factoren: de internationale ontspanning tussen de supermachten en de 
verkiezingssuccessen. Van de détente tussen Washington en Moskou 
profiteerden zij om een minder agressieve, minder revolutionaire en 
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minder verwarringwekkende politiek te presenteren. Vrede, ontspanning, 
vreedzame coëxistentie, democratie en vrijheid zijn voorbeelden van 
een terminologie die veel beter in deze opzet past dan de namen van 
Marx en Engels. De woorden proletariaat en revolutie en het verzet 
tegen de NAVO zijn kennelijk verleden tijd vanaf het moment dat de 
USSR en de VS een dialoog begonnen zijn. 

Anderzijds, en dat is ongetwijfeld het belangrijkste, hebben de stellingen 
van het eurocommunisme bewezen een aantrekkingskracht te bezitten 
die onmiddellijk in belangrijke verkiezingswinst kon worden omgezet. 
Na de Tweede Wereldoorlog behaalde de Italiaanse CP 19 % van het 
aantal stemmen; in 1972 was dat 28 %, in 1975 bij de regionale ver
kiezingen bereikte zij de 32 % en in 1976 tenslotte behaalde zij 35 % 
van de stemmen. Deze voortdurende versterking was mogelijk dankzij 
het nieuwe imago van een democratisch, Europees, vreedzaam en 
gematigd communisme dat tot op zekere hoogte afstand nam van de 
lijn van Moskou - zeer geruststellend voor de middenklasse -, kortom 
een communisme met een "burgerlijk gezicht" 2. Psycho-analisten 
constateerden daarop - laten we hopen enigszins ironisch - dat de 
Italiaanse kiezer de voorkeur gaf aan het beeld van de vader, symbool 
van orde en veiligheid, zoals dat door de CP werd aangeboden, boven 
dat van de moeder als symbool van goedheid, bescherming en mense
lijke warmte, zoals dat tot dan toe was belichaamd door de Democrazia 
Cristiana! 
Zoals reeds is opgemerkt, verschafte dit de communisten de gelegen
heid door te dringen tot het sociologische midden van de bevolking, 
de midenklassen, die geen communisten zijn en het ook nooit zijn ge
weest. Het is echter niet alleen de CP geweest die in het midden van 
de samen leving een plaats heeft gezocht, maar ook het omgekeerde is 
gebeurd: het centrum is binnengedrongen in de communistische partij. 
Het percentage middenstanders binnen het totale partijbestand neemt 
regelmatig toe en dat van de arbeiders neemt af, ofschoon zij wel het 
sterkst vertegenwoordigd blijven. 

De communistische theoretici hebben deze verandering in ds Italiaanse 
samenleving op tijd opgemerkt en hun tactiek en ten dele ook hun 
strategie gewijzigd. In welke mate en binnen welke grenzen betekent 
het beantwoorden van dit vraagstuk het belangrijkste en meest actuele 
probleem van het eurocommunisme? 

KRITIEK 

De hierboven aangegeven, meest kenmerkende posities van het euro
communisme vormen in zichzelf geen concreet en afgerond systeem. 
Ze zijn verbonden met de tradities van het marxisme-leninisme en 

2 Zie Gianfranco Vené: "La borghesia comunista"; uitg. Sugar Co. Milaan. 1976. 
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kunnen niet worden losgemaakt van de behoeften en de politieke 
neigingen waarmee de leiders van de communistische partijen rekening 
moeten houden. Bovendien vormen de partijen die het eurocommunisme 
aanhangen, ten aanzien van deze nieuwe denkrichting nog geen homo
geen geheel van kaders en leiders. Zij blijven ingebed in het internatio
nale communisme, dat van de waarde van deze uitgangsstellingen 
voorlopig nog niet zo overtuigd is. Het eurocommunisme kent derhalve 
een aantal onbekende factoren - men kan het vergelijken met een 
ijsberg waarvan de belangrijkste gedeelten zich onder water bevinden 
en de top in de wolken. Het is derhalve buitengewoon moeilijk nu al 
precies zijn omtrekken vast te stellen. Kritiek is nodig, maar met het 
nodige voorbehoud. 

Garanties 

De eerste vraag die men gewoonlijk richt tot de kopstukken van het 
eurocommunisme, is de volgende: welke garanties zijn er dat de Wester
se communistische partijen, eenmaal aan de macht, de fundamentele 
regels van het parlementaire systeem, van het principe van wisselende 
meerderheden en van het politieke pluralisme zullen respecteren, zoals 
zij dat nu beweren te zullen doen? Het is geheel terecht dat men deze 
vraag stelt, en wel om twee redenen. De eerste is, dat de Westerse 
communisten vele tientallen jaren lang het totalitaire systeem van het 
Russische communisme hebben verdedigd en zich altijd hebben verzet 
tegen de "burgerlijke, kapitalistische, repressieve, imperialistische de
mocratie", enz. De tweede is, dat er in de geschiedenis geen enkel 
voorbeeld is aan te wijzen van een communistische partij van enig 
belang - met uitzondering van die van Ijsland en Finland - die 
vrijwillig de macht neerlegde na bij vrije parlementsverkiezingen te zijn 
verslagen of die het politieke pluralisme respecteerde. 

Deze kernvraag wordt door de Westerse communisten op volledig 
onbevredigende wijze beantwoord. Hun verklaringen en officiële resolu
ties zijn de enige garanties die zij bieden. Hun actieve rol in het verzet 
tegen het nazisme is een te zwak argument, gezien hun lange anti
democratische geschiedenis. 

Structuur van de Westerse ep's 

Ook al hebben de besturen van de eurocommunistische partijen de 
nieuwe stellingen inzake zelfbestuur, een meer kritische houding ten 
opzichte van Moskou en een zekere democratisering aanvaard, dit 
betekent in het geheel nog niet dat alle leiders van de juistheid daarvan 
al overtuigd zouden zijn of dat zij ze zouden accepteren als duurzaam 
en onveranderlijk. Dat geldt in nog sterkere mate voor het kader en 
voor het geheel van oudere militante leden en kiezers van de commu
nistische partijen. Voor hen blijven het marxisme-leninisme, het anti
clericalisme, de klassenstrijd, de revolutie en de solidariteit met 
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Moskou en zelfs het beeld van Stalin uitgangspunt voor hun denken 
en doen. De politieke krachttoer bijvoorbeeld waarbij ineens de christen
democraten, die tientallen jaren lang fel werden bevochten, tot erkende 
partners promoveren, kost hun heel wat moeite en niemand kan voorzien 
hoe duurzaam deze pijnlijke ommezwaai zal blijken te zijn. 

De discussies in de boezem van de Italiaanse en de Franse CP be
vestigen deze twijfels. Het zijn overigens niet alleen deze verschillen 
van mening binnen de onderscheidene CP's die dit voorbehoud recht
vaardigen, maar ook hun intern functioneren c.q. de partijen als zodanig. 
Het is waar dat de respectieve besturen opnieuw de mogelijkheid 
hebben geopend van een interne discussie, noodzakelijk geworden 
vanwege de verwarring die de nieuwe denkrichting veroorzaakte bij 
het partijkader. Maar ondanks deze vrije, interne discussie speelt het 
oude mechanisme van "democratisch centralisme" van leninistische oor
sprong zijn rol nog steeds voluit: naar beste stalinistische traditie 
worden resoluties óf unaniem óf bijna unaniem aangenomen. Men 
proclameert politiek pluralisme, dat men echter in de partijpolitieke 
praktijk niet toestaat. De neiging tot democratisch centralisme wordt 
echter minder versterkt door bestuurlijke maatregelen dan door een 
psychologische actie die appelleert aan de oude solidariteit van de 
klasse, de beweging en de ideologie. 
Tot nu toe heeft dit mechanisme gefunctioneerd, zelfs op het moment 
waarop de crisis onder de arbeiders in Italië onlusten veroorzaakte 
tegen de regering die profiteert van "de stilzwijgende steun van de 
communisten door hun stemonthouding in het parlement". Dit verklaart 
waarom de criticus gedwongen is te constateren dat het democrati
seringsproces niet de omvang en de diepgang heeft bereikt waardoor 
karakter, structuur en functioneren van de partij wezenlijk veranderen. 

Internationale solidariteit 

Het grootste bezwaar tegen de geloofwaardigheid van het eurocom
munisme is niettemin gebaseerd op de onwankelbare solidariteit van 
de Westerse CP's met die van Oost-Europa. Deze solidariteit wordt 
normaliter bevestigd en bewezen door de deelname van de Westerse 
partijen aan de activiteiten van de internationale communistische be
weging, waarvan zij formeel en actief lid blijven. Dit argument wordt 
niet ontkracht door het feit dat deze beweging volgens de Westerse 
CP's geen gestructureerde organisatie is met een centraal bestuur met 
verordenende bevoegdheden en eigen verantwoordelijkheden. Want het 
gaat hier om een zeer hechte beweging, die een uiterst gewichtige 
en in sommige gevallen zelfs beslissende invloed uitoefent op haar 
sterkste lid, de Russische communistische partij. 

Deze solidariteit verdraagt zich niet met een volledige instemming met 
de democratische principes. De Italiaanse CP bijvoorbeeld verschilt 
sedert 1968 openlijk van mening met de Tsjechoslowaakse vanwege de 
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houding van deze laatste tegenover het "socialisme met een menselijk 
gezicht" van Dubcek. Desondanks was de Tsjechoslowaakse CP de 
eregast van het nationale festival van de Unità (het dagblad van de 
Italiaanse CP), dat in 1975 te Florence gehouden werd. Op dit festival 
fungeert elk jaar één CP als eregast. Tegen de achtergrond van een 
dergelijk eerbewijs verliest de kritiek aan het adres van de Tsjecho
slowaakse CP elke grond en elke geloofwaardigheid. 

Op de Sowjetunie en haar CP wordt zowel door het eurocommunisme 
als door de Italiaanse en zelfs de Franse CP kritiek geoefend vanwege 
de onderdrukking van dissidente intellectuelen, de discriminatie van 
joden, de vervolging van de kerken, de culturele onderdrukking, enzo
voort. Maar als men deze gematigde, tweeslachtige en altijd van aan
vallen op het Westen vergezelde kritiek op de keeper beschouwt, als 
men rekening houdt met het diepe stilzwijgen tegenover de ontelbare 
gevallen van schending van mensenrechten, burgerrechten en gods
dienstvrijheid, dan is het onmogelijk om over zo'n houding niet ernstige 
twijfels te hebben. Daar komt nog bij dat de Westerse CP's gelijksoor
tige of minder ernstige gevallen in dictatoriaal geregeerde of democra
tische landen van het Westen heftig aan de kaak stellen. Zo'n veront
waardiging is te eenzijdig om overtuigend te zijn. 

Internationale politiek 

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat de recente stellingname 
van Westerse CP's op het internationale vlak beoordeeld moet worden 
tegen een algemene Europese achtergrond. De ontspanning en de 
conclusies van de conferentie van Helsinki hadden tot doel een vrijer 
contact tussen het Westen en het Oosten te bevorderen. Moskou en 
zijn bondgenoten in Oost-Europa hebben tegen de toepassing van deze 
conclusies obstructie gepleegd. De Westerse CP's hebben er bij hun 
zusterpartijen in Oost-Europa nooit op aangedrongen deze politiek te 
wijzigen. Zij leggen zich neer bij de vastberaden beslissing van de 
USSR, de politieke en ideologische controle naar de strikte maatstaven 
van het marxisme-leninisme van het Kremlin te behouden. 

Nu is het juist dat Berlinguer openlijk verklaart, dat hij in het Westen 
vrijuit het eurocommunisme kan bevorderen, wat hij in het Oosten niet 
zou kunnen. Toch heeft hij niet de bedoeling de democratische regels 
en het respect voor de mensenrechten te verdedigen tegenover het 
Oosteuropese communisme. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor 
het verrassende feit dat niettegenstaande de aanzienlijke verschillen 
op ideologisch terrein tussen de posities van enerzijds het eurocom
munisme, anderzijds Moskou en zijn directe bondgenoten - inzake 
klassenstrijd, dictatuur van het proletariaat, politiek pluralisme, parle
mentair systeem, censuur, de verhouding met de kerken, enzovoort 
- er geen antagonismen bestaan tussen Berlinguer, Marchais of Carillo 
en aan de andere kant Breznjew. De ideologische polemieken vonden 
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plaats in tijdschriften en kranten en in de meeste gevallen werd niet 
de naam vermeld van degene voor wie de kritiek was bestemd. 
De door onzekerheid en tweeslachtigheid bepaalde conclusie kan luiden 
dat de voorvechters van het eurocommunisme hun succes en hun 
kansen in West-Europa te danken hebben aan deze nieuwe tactiek. 
Moskou erkent deze feiten, maar wijzigt noch zijn vastberaden marxis
tisch-leninistische revolutionaire standpunt, noch zijn concrete politieke 
doeleinden. In Oost-Europa bestrijdt de Russische CP de uitgangs
punten van het eurocommunisme ten einde de controle niet te verliezen, 
en tegelijkertijd laat zij de westerse CP's op weg naar de macht hun 
gang gaan. Na ongeveer zestig jaar ervaring kan niemand serieus 
geloven dat Moskou deze lankmoedige politiek ten opzichte van het 
eurocommunisme zal voortzetten wanneer dit eenmaal de macht zal 
hebben bereikt. Immers, in dat laatste geval zou het eurocommunisme 
een nog veel groter gevaar worden voor de ideologische controle over 
de CP's in Oost-Europa en tevens de mogelijkheden om direct invloed 
uit te oefenen op Westerse regeringen verminderen. Deze mogelijk
heden zal Moskou zich nooit laten ontglippen. 

Einddoelen van de binnenlandse, economische en sociale politiek 

Het eurocommunisme propageert een aantal doelstellingen op het ter
rein van de economische, sociale en binnenlandse politiek, maar wat 
deze zijn blijft onduidelijk. Welke staatsstructuur, welk politiek-econo
misch systeem dat afwijkt van dat van het Oosteuropese communisme, 
en welke taak voor beroeps- en sociale organisaties en voor de vak
bonden streeft het na? Het blijft allemaal onaf en onduidelijk. Wij weten 
slechts ten dele op welke punten de leidende ideeën van het nieuwe, 
naar democratie neigende communisme overeenstemmen met de 
officiële lijn van Moskou en op welke punten zij daarvan afwijken. Het 
feit dat alles nog in ontwikkeling is, schept op dit punt onzekerheden. 
Het is nog niet mogelijk te voorzien op welke eindpositie het eurocom
munisme afstevent in zijn streven zich te onderscheiden van het Oost
europese communisme zonder zijn solidariteit met deze partijen op te 
geven maar evenmin zonder duidelijk en formeel elke adhesie aan een 
vorm van democratisch socialisme te verwerpen. 

CONCLUSIES 

Wil men een adequaat antwoord vinden op zijn vooruitgang, dan zal 
de ontwikkeling binnen het Westerse communisme nauwkeurig moeten 
worden gevolgd, beoordeeld en geëvalueerd. Hetzelfde geldt met be
trekking tot het oordeel van Moskou inzake het eurocommunisme en 
de ontwikkeling van de verhoudingen tussen de CP's in West en Oost. 
De voorbereidingen voor de pan-Europese communistische conferentie 
te Berlijn in 1976 verliepen weliswaar uiterst moeilijk, maar nadat een 
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groot [Jantal Wijzigingen waren aangebracht die door de Westerse 
"autonomisten" en de Joegoslaven en Roemenen waren geëist, werd 
een breuk voorkomen, de eenheid bewaard en de solidariteit opnieuw 
bevestigd. Bovendien spande Moskou opnieuw en onmiddellijk al zijn 
krachten in om de rijen te sluiten. Tegen deze algemene achtergrond 
is het onmogelijk het Westerse communisme in zijn "eurocommunisti
sche" vorm te beschouwen als een volwaardig partner binnen een 
democratisch samenwerkingsverband. 

Het is vanzelfsprekend onmogelijk over de toekomst van het eurocom
munisme voorspellingen te doen. De werkelijke bedoelingen van zijn 
voorvechters zijn niet bekend. Zijn zij bereid ook de laatste sprong te 
wagen en alle banden met totalitaire communistische systemen te ver
breken? Zullen zij gedwongen worden om opnieuw in het gareel van 
de orthodoxie van Moskou te gaan lopen? Het is meer dan aannemelijk 
dat een aantal communistische leiders zich thans, zeker qua mentaliteit, 
in een meer democratische richting beweegt. Zij zouden derhalve echte 
gesprekspartners en echte partners in een democratisch systeem kun
nen worden. Maar het is even onmogelijk als politiek gezien onvrucht
baar hun bedoelingen te willen doorgonden. Men moet blijven uitgaan 
van daden en feiten en deze nauwkeurig bestuderen binnen de totale 
politieke situatie in Europa. 
In dit perspectief is het ook onmogelijk te abstraheren van de houding 
van de Europese socialisten tegenover het communisme. Deze houding 
is ambivalent: enerzijds worden de linkse socialisten van het type
Mitterrand door deze verandering aangetrokken tot een "verbond van 
links", anderzijds zijn zij zeer bezorgd om hun aantrekkingskracht op 
alle progressieve kringen ter linkerzijde en in het centrum van de 
samenleving. 
Ook de strategie van het eurocommunisme wat betreft zijn concrete 
activiteiten moet worden bestudeerd. De Westerse communisten presen
teren zich op een gematigde en democratisch aandoende wijze, en 
tegelijkertijd ontwikkelen zij nauwkeurig uitgewerkte activiteiten in alle 
sectoren van de moderne samenleving. Voor alle problemen hebben 
zij redelijke oplossingen die een sociaal en progressief karakter hebben 
en nooit revolutionair zijn maar juist concreet, en daardoor voor iedereen 
aanvaardbaar en in simpele taal gesteld. Deze oplossingen zijn nationaal, 
moreel, open en modern van opzet. 

Meer in het bijzonder voor de christen-democratie betekent het ver
schijnsel eurocommunisme - dat is ontstaan in traditioneel zeer katho
lieke streken in Italië - een uitdaging van de eerste orde zowel in 
ideologische als in strategische zin, d.w.z. op het terrein van democra
tische samenwerking. Tenslotte en zeker niet in de laatste plaats vormt 
het eurocommunisme een uitdaging op het terrein van de dagelijkse 
politiek en het streven naar verbetering en menselijke vooruitgang op 
alle maatschappelijke terreinen. 
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Vier jaar CRM - verantwoord doorgaan 

J. Chr. G. Fijen'" 

Het aprilnummer van Trefpunt - voorlichtingsblad van het ministerie 
van CRM - droeg als titel: CRM, kwestie van doorgaan. Het nummer 
is geheel gewijd aan de ontwikkelingen van het beleid tussen 1973 en 
1977, uiteraard voorzover het dit departement betreft. Het doorgaan 
wordt in de ogen van minister Van Doorn en staatssecretaris Meüer 
gerechtvaardigd door het welzijnsbeleid - vooral geschraagd door 
CRM - een belangrijke plaats toe te kennen in het totale regerings
beleid, dat gericht was op het verdelen van kennis, macht en inkomen. 
De bewindslieden proberen aan te tonen dat hun departement een 
goede bijdrage heeft geleverd aan die doelstellingen, hetgeen overigens 
mede mogelijk werd gemaakt door een aanzienlijke toedeling van mid
delen voor CRM binnen het budget van de rijksoverheid. 
Een weging van wat er de afgelopen jaren uit de Rijswijkse torenflat 
op ons af is gekomen, al dan niet in voltooide vorm, kent echter vele 
invalshoeken. En daarbij gaat het om meer dan het beantwoorden aan 
regeringsvoornemens. Per slot van rekening kan de overheid "slechts" 
de (objectieve) voorwaarden scheppen waarbinnen mensen en groepe
ringen hun (subjectief) welbevinden kunnen beleven. Met andere woor
den, de doelstellingen van het overheidsbeleid hebben geen eigen 
leven te leiden, maar zijn ondergeschikt aan wat een democratische 
samenleving nodig acht om tot een zodanige inrichting van de maat
schappij te komen, dat mensen, meerderheden én minderheden, in 
rechtvaardigheid ten opzichte van elkaar het geluk kunnen nastreven 
dat hun voor ogen staat. Daarmee is nog geen kwaad woord gezegd 
over de doelstelling van het CRM-beleid of over de stijl waarin dat 
gebracht werd. 

Ik suggereer, en kom daar op terug, dat er, het welzijnsbeleid be
schouwend, kritische kanttekeningen zijn te plaatsen bij dat beleid 
gezien vanuit de samenleving en gelet op het tempo - inclusief inspraak 
van en mogelijkheden bij lagere overheidsorganen en particulier initiatief 
- waarin de voornemens gestalte moesten en moeten krijgen. 

In deze bijdrage wil ik een aantal aspecten van vier jaar CRM belichten. 
Daarbij is een keuze gemaakt: Onder welke omstandigheden moesten 

• Mr. FUen iS wetenschappelUk medewerker van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en lid 
van de gemeenteraad van Zoetermeer. (Red.). 
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Van Doorn en Meijer in 1973 starten? Welke positie nam CRM in 
binnen het regeringsbeleid? Welke belangrijke ontwikkelingen zijn in 
g3ng gezet en hoe kan men die beoordelen? In hoeverre kunnen 
christen-democraten zich in dat beleid vinden? 

1. DE START IN 1973 - VOORGESCHIEDENIS 

Ter opfrissing van het geheugen zij hier nog kort vermeld dat in ons 
land in de jaren zestig (vooral in de tweede helft) steeds meer aandacht 
werd gegeven aan de welzijnsaspecten van het overheidsbeleid. Ten 
dele was het een reactie op het toen heersende primaat van het streven 
naar meer welvaart, economische groei, enz. die vooral in de jaren 
vijftig gezien werden als heilige koeien. Ten dele ook groeide het besef 
dat voor een leefbare samenleving voorwaarden en instituties moesten 
worden geschapen die een wel-bevinden van de mens mogelijk konden 
maken. Globaal gesproken kan men zeggen, dat zich tot dan toe slechts 
bepaalde groepen uit de maatschappij nadrukkelijk. met welzijnswerk 
hadden beziggehouden, niet zozeer de overheid. In de particuliere sfeer 
waren het voornamelijk de verzuilde instellingen die hier actief waren. 
In de politiek brak vooral de KVP (Klompé) een lans. 

Tegen het eind van de jaren zestig was er een kentering. In de politiek 
kreeg men over de gehele linie meer oog voor welzijn, en private instel
lingen vonden vaak een ander organisatiebeginsel dan de confessie. 
De omvangrijke beoefening van de gedragswetenschappen, de profes
sionalisering van het welzijnswerk, de politieke polarisatie, de ontzuiling, 
enz., dat alles leidde tot stormachtige ontwikkelingen in en rond het 
welzijnsveld. De politiek moest daarbij positie kiezen. Welnu, het kern
departement-welzijn CRM verwierf in die jaren een behoorlijke positie 
temidden van de vanouds gevestigde ministeries. Maar tevens was er 
wel altijd wat te doen rond het CRM-beleid. Deze sector kreeg het 
adjectief soft toegevoegd, vooral omdat het in tijden van laagconjunc
tuur betrekkelijk gemakkelijk was daar het mes in te zetten. En dat 
kwam vooral doordat beleid gevoerd werd met subsidieregelingen, en 
nauwelijks met wetgeving. Subsidies die niet aan wetten zijn ontleend, 
zijn eenvoudiger terug te draaien. Als dat dan gebeurde, stonden de 
betrokkenen op hun achterste benen, en een rel was geboren. We 
herinneren ons nog wel het een en ander uit de periode rond 1970. 
Daar komt nog bij, dat welzijnsbeleid geen star beleid is (moet zijn), 
en als zodanig verschillend bekeken wordt door maatschappijverande
rende en -behoudende mensen. 

Dit beeld is hier wellicht wat simpel weergegeven, feit is dat er tijdens 
het bewind-Enge/sjVonhoff (kabinet-Biesheuvel, 1971 j1972) behoorlijk 
oppositie werd gevoerd, zowel in als buiten het parlement. Afgezien 
van strubbelingen over inhoudelijke ontwikkelingen in diverse beleids
velden ging het in toenemende mate over de vraag met welke middelen 

Politiek perspectief, mei/juni 1977 19 



CRM binnen het totaal van het rijksbudget zijn beleid zou kunnen voeren. 
Bij de start van het kabinet-Den Uyl in 1973 werd dUidelijk dat deze 
middelen behoorlijk verruimd werden. 

2. WELZ/JNSBELEID EN REGERINGSBELEID 

Het volgende staatje laat zien welke groei het departement van CRM 
de afgelopen jaren doormaakte: 

1973: 3,1 miljard gulden 

1974: 4,2 

1975: 5,4 

1976: 7,3 

1977: 8,2 

Nu moeten we met het hanteren van deze cijfers voorzichtig zijn. 
Immers, een zeer fors deel van deze stijging komt voor rekening van 
de inflatie en loon- en prijsstijgingen. Verder is de post büstandszaken, 
die de helft (!) van het totale uitgavenpatroon van CRM omvat, ver
houdingsgewijs behoorlijk gestegen. Toch blijft na aftrek van deze 
factoren een groei van meer dan 50 % over (1977 vergeleken met 1973). 
En dat is meer dan bij enig ander ministerie. Daaruit blijkt dat de 
regering prioriteit aan deze beleidssector heeft willen toekennen. Dat 
spoorde niet alleen met de wensen van de PvdA, die jaren achtereen 
via tegenbegrotingen in die richting had gewezen. Ook de christen
democraten hebben in het begin van de jaren zeventig meermalen 
gepleit voor een stijging van het CRM-budget méér dan evenredig aan 
de stijging van de totale rijksbegroting. Een operatie zoals die uitge
voerd werd bij de CRM-begrotingsbehandeling voor 1973 (via amende
menten van christen-democraten werden enige tientallen miljoenen 
guldens meer aan CRM toebedeeld) wilde men in de toekomst liever 
vermijden. Met instemming konden de christen-democraten een jaar 
later in de eerste begroting van Van Doorn en Meijer lezen dat juist 
die begrotingsposten aanzienlijk waren opgetrokken waar hun operatie 
op gericht was geweest. 
Vooral in de eerste jaren van de afgelopen kabinetsperiode zien we 
dus een financiële prioriteit voor het CRM-beleid, maar in de begro
tingen voor 1976 en 1977 bespeuren we al een duidelijk andere tendens. 
Simpel gezegd komt die hier op neer: het geld om een behoorlijk 
welzijnsbeleid te voeren is in rijkelijke mate ter beschikking gesteld, 
het wordt nu tijd om te bezien of we met dat geld op een verantwoorde 
wijze de beleidsdoelstellingen nastreven. En daaraan liggen in hoofd
zaak twee overwegingen ten grondslag. 
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Ten eerste: Gerechtvaardigd is de vraag of de voorzieningen nog wel 
terecht komen bij die mensen voor wie zij bestemd zijn. Kunnen wij 
alsmaar nieuwe voorzieningen in het leven roepen, zonder de moed te 
tonen overleefde en overbodige activiteiten "af te bouwen"? Stellen 
we binnen ons beleid de juiste prioriteiten? Met andere woorden, ontwik
kelt het beleid zich inhoudelijk zodanig dat we met een gerust hart 
kunnen zeggen dat de gevoteerde gelden op de juiste plaats komen en 
goed (doelmatig) worden besteed? 

Ten tweede: De gewenste beheersing van de collectieve uitgaven, onder 
andere aangegeven door de zgn. 1 %-operatie, heeft uiteraard ook 
gevolgen voor CRM. Ook al is men het in die sector niet zo erg gewend, 
onontkoombaar lijkt de noodzaak om in de nabije toekomst maatregelen 
te nemen tot meer doelmatigheid en beheersbaarheid. 

Deze twee factoren samen zullen stellig een stempel gaan drukken op 
het welzijnsbeleid. De eerste aanzetten zijn onmiskenbaar. Ik wijs 
slechts op de effectiviteitsonderzoeken die in het jeugd- en vormings
werk gaande zijn, de vacaturestops in het maatschappelijk werk en de 
gezinsverzorging, de doelmatigheidsvoorwaarden in de nota "Nadere 
beleidsbepaling inzake de samenlevingsopbouw", en - van recente 
datum - de nadruk op het vrijwilligerswerk in het sociaal-cultureel 
werk, een beleidskeuze die ongetwijfeld mede door budgettaire over
wegingen ingegeven is. 

Hoe kan men dit beleid beoordelen? Voorop wil ik stellen dat operaties 
van doelmatigheidsstreven en dergelijke moeten voldoen aan eisen van 
behoorlijk bestuur. Betrokkenen moeten tijdig inspraak krijgen, de 
maatregelen moeten passen in een overall-beleid (plann ing; geen botte 
ingrepen), en de rechtspositie van het personeel in het welzijnsveld 
moet versterkt worden (vergelijk met onderwijs). Maar vervolgens wil 
ik op het volgende wijzen. Vanuit het welzijnsveld is lang geroepen, 
terecht, om het beleid een harder aanzien te geven: wetgeving inclusief 
beroepsmogelijkheden, een verbetering van de rechtspositie, een ver
ankering van het welzijnswerk waardoor het adjectief soft tot het ver
leden zou gaan behoren. Zover zijn we nog niet, we moeten daar wel 
naar toe. Maar, en dat lijkt me alleszins billijk, dan is het evenzeer de 
plicht van deze sector om duidelijk te maken welke voorzieningen en 
activiteiten noodzakelijk zijn, dat men daar doelmatig mee bezig is, en 
dat men oog heeft voor het adagium dat ook de CRM-bomen niet tot 
in de hemel kunnen groeien. 

Met voorlopige instemming van het parlement hebben de bewindslieden 
van CRM al enige plannen ontwikkeld om zowel de inhoudelijke toetsing 
van het werk te verstevigen als de beheersbaarheid te bevorderen. De 
instemming is vaak aarzelend en onder voorwaarden gegeven. Verderop 
zal ik daar nog op ingaan (onder punt 3). 

De vraag of het kabinet-Den Uyl aan het welzijnsbeleid prioriteit heeft 
toegekend, is positief te beantwoorden. In hoeverre CRM erin geslaagd 
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is aan de regeringsdoelstellingen te beantwoorden, is ietwat moeilijker 
aan te duiden. Natuurlijk kan men stellen dat juist de budgettaire ver
ruiming voor CRM betekent dat de regering blijkbaar oordeelde dat 
daarmee haar algemene beleidsdoelstelling goed benaderd kon worden. 
De Regeringsverklaring 1973 zegt: "Het kabinet wenst voorrang te 
geven aan de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, aan behoud 
en verbetering van de dagelijkse leef-, woon- en werkomstandigheden 
boven een slaafs volgen van de technische ontwikkelingen. Het wenst 
welvaart te richten op welzijn." En de bewindslieden van CRM namen 
het uitgangspunt van verdelen (kennis, inkomen, macht) als leidraad 
voor hun beleid. Is men er in geslaagd op de weg naar deze doeleinden 
voortgang te boeken? 

Terugblikkend op de afgelopen vier jaar mag men rustig zeggen dat op 
nagenoeg elk beleidsterrein ressorterend onder CRM aanzetten tot ver
nieuwing zijn gegeven. Als belangrijkste geldt echter de poging om tot 
meer samenhang in het beleid te komen, en mede daardoor een aantal 
knelpunten weg te nemen. De motie-Andriessen in 1973 (samenhangend 
welzijnsbeleid, gegoten in een wettelijk kader) en de daarop volgende 
Knelpuntennota harmonisatie we/zünsbe/eid en we/zünswetgeving, in 
grote lijnen door het parlement als handvat voor het beleid aanvaard, 
waren gericht op een verbetering van de grondslagen en de strucuur 
van het welzijnsbeleid. En met een zekere voortvarendheid, soms in 
een sneller tempo dan de betrokkenen zich konden of wilden toemeten, 
hanteerden Van Doorn en Meijer dit handvat bij talloze beslissingen in 
velerlei sectoren. Of het nu ging om toneelbeleid, vormingswerk, media
beleid, bibliotheekwerk, enz., steeds weer doken de hoofdlijnen van de 
Knelpuntennota op. Met name de decentralisatie-gedachte speelde 
daarbij een grote rol, ik kom daar op terug. 
Wat ik hiermee wil betogen is dit: men zal beide bewindslieden moeilijk 
kunnen verwijten niet consistent gewerkt te hebben. Vanuit hun visie 
hebben zij zich beijverd om de ook door het parlement aanvaarde uit
gangspunten voor het beleid zoveel mogelijk in het vat te gieten. De 
wijze waarop dat somtijds gebeurde, is een verhaal apart (zie hier
onder). En het oordeel over de realisering van de doelstelling "verdelen" 
kan slechts voorlopig zijn, omdat de trein nog rijdende is. Het beeld 
anno juli 1977 zou ik concluderend aldus willen omschrijven: de be
windslieden van CRM zijn aardig consequent geweest met het toepassen 
van een beleidssysteem waardoor aangesloten kon worden bij de door 
de regering-Den Uyl uitgezette doelstellingen. 

3. BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN 

Het CRM-beleid 1973-1977 kenmerkte zich vooral door een paar ont
wikkelingen die van ingrijpende betekenis zullen zijn voor de wijze 
waarop het welzijnsbeleid en bijgevolg ook het welzijnswerk er in de 
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toe!,omst gaan uitzien. In het besef van onvolledigheid noem ik de 
volgende: 

a) de decentralisatie; 

b) de aandacht voor de kansarmen; 

c) de democratisering; 

d) de nieuw-voor-oud-theorie. 

a) Decentralisatie 

Doel van decentraliseren is de spreiding van kennis, inkomen en macht. 
Boven heb ik gezegd dat deze gedachte al op menig terrein wordt 
toegepast. Via de rijksbijdrageregelingen wordt al vooruitgelopen op 
wat in feite via wetgeving (Kaderwet specifiek we/zün) vastgelegd moet 
worden. Begrijpelijk is dat de bewindslieden niet willen wachten op het 
functioneren van deze wet. Maar evenzeer begrijpelijk is de weerstand 
(bij gemeenten en instellingen) tegen een te overhaaste aanpak, dat 
wil zeggen terwijl de wet er nog niet is, terwijl zovele overheids- en 
particuliere organen nog niet goed raad weten met hun nieuwe positie, 
en last but not least, terwijl het parlement nauwelijks gelegenheid heeft 
gehad zich over de concretisering van het beleid uit te spreken. Van
daar ook dat de christen-democraten bij de laatste CRM-begrotings
behandeling als voorwaarde voor het bijdragebeleid gesteld hebben dat 
voldaan moest worden aan samenhang tussen deze regelingen op 
punten als democratisering, plaats van het particulier initiatief, rechts
zekerheid voor cliënten en instellingen, waarborgen voor minderheids
groeperingen en ruimte voor levensbeschouwing. 

Vrij plotseling is het de gemeenten duidelijk geworden dat zij, om in 
het decentralisatieproces mee te draaien, lokale welzünsplannen moeten 
opstellen. Dat zijn, kort gezegd, inventarisaties van de behoeften aan 
voorzieningen en activiteiten en aanduidingen van wat men nodig heeft 
om daarin te voorzien. Op deze wijze wordt beoogd de planning en 
het toezicht op de uitvoering van het werk beter in de hand te krijgen, 
het bestuur dichter bij de burgers te brengen en bijgevolg de democra
tisering te bevorderen. 

Tot zover de theorie. De praktijk roept vraagtekens op. Ons land kent 
gemeenten die in omvang enorm van elkaar verschillen, inclusief de 
omvang, deskundigheid, vaardigheid enz. van het ambtelijk apparaat. 
Niet geheel duidelijk is hoe deze diversiteit erin moet slagen voor
noemde plannen van de grond te krijgen. Daar moet toch spoedig 
helderheid in komen. Krijgen de gemeenten deze taak erbij zonder dat 
daar een vergoeding tegenover staat? (De omvang van het departement 
van CRM zal niet van de ene op de andere dag navenant inkrimpen). 
Hoe wordt gegarandeerd, nu de Kaderwet er nog niet is, dat de zoge
naamde basisvoorzieningen (en welke zijn dat?) er ook komen? En hoe 
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gaat het met de landelUke organisaties, de koepels op welzUnsgebied? 
BIUven deze de onveerdeelde steun van CRM krUgen, terwUI de beoor
deling op deskundigheid van het werk, de controle en de bestuurlUke 
verantwoording naar gemeenten en (deels) provincies gaan? En hoe zit 
het met de rol van het parlement? Thans is het zo dat de Tweede Kamer 
via de begrotingen prioriteiten, wUzigingen in het beleid kan bewerk
stelligen. Maar hoe gaat dat in de toekomst? Het ligt voor de hand te 
denken dat een werkelijke decentralisatie uitsluit dat de Kamer via 
begrotingskredieten haar inzichten en voorkeuren kan realiseren. En 
gesteld dat de landelUke koepels voor een deel overbodig worden, 
met wie gaat de Kamer dan ten behoeve van haar controlerende functie 
praten; toch niet met honderden gemeenten en duizenden instellingen? 

Het is een verstandige beslissing van de bewindslieden van CRM ge
weest de gemeenten iets meer ruimte te geven om tot de opstelling van 
welzijnslpannen te komen. In plaats van 1 januari 1978 wordt het een 
jaar later. Het lijkt me echter hard nodig dat deze ruimte ook door het 
parlement benut wordt om op de vele voorliggende vragen een antwoord 

te krUgen. 

b) Kansarmen 

De afgelopen jaren heeft het begrip kansarm opgang gemaakt. Er wordt 
mee bedoeld (groepen) mensen die een achterstand hebben in een 
aantal opzichten, zoals inkomen, wonen, onderwUs, werken, enz., voor
rang toe te kennen in het welzijnsbeleid. Een van de meest in het oog 
springende conclusies van het Sociaal en Cultureel Rapport 1974 is: 
de mensen met de minste kansen profiteren het minst van de welzijns
voorzieningen. 

De discussie over de vraag wie kansarm is, is nog lang niet afgesloten. 
De christen-democraten hebben in de Kamer gevraagd om meer duide
lijkheid hieromtrent, bijvoorbeeld door het Sociaal-cultureel Planbureau 
het begrip nader te laten definiëren. Het gevaar bestaat dat het beleid 
zich te statisch op bepaalde achterstandsgroepen gaat richten, waar
door weer anderen groepen tussen de wal en het schip terecht komen. 
De bewindslieden zien in het decentralisatieproces goede mogelijkheden 
om de kansarmen ter plaatste meer gericht te benaderen. Maar daar 
past toch wel enige scepsis bij. Een van de tere plekken in de gehele 
decentralisatiegedachte is juist de positie van de minderheden. Het 
gevaar bestaat namelijk dat een plaatselijke gemeenschap er helemaal 
niets voor blijkt te voelen iets extra's te doen voor deze groepen. Deze 
zullen dan toch in elk geval wegen moeten kunnen bewandelen om iets 
gedaan te krijgen. Om deze, maar ook om andere redenen (geen nieuwe 
achterstand scheppen) lijkt het geboden om het beleid zo te doen zijn, 
dat naast een beroepsrecht voor minderheden niet zozeer aparte voor
zieningen voor hen in het leven worden geroepen, maar dat zij aange-
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spoord worden om gebruik te maken van bestaande, algemene voor
zieningen. 

c) Democratisering 

Door de commissie-Van der Burg zijn onlangs in een rapport voorstellen 
gedaan om tot een verdere democratisering te komen in de welzijns
instellingen. Het oordeel van het parlement hierover moet nog komen. 
Het lijkt mij een goede zaak te streven naar meer zeggenschap van 
alle betrokkenen in het welzijnswerk, niet alleen van de beroepskrachten, 
het personeel van de instellingen, maar ook van de cliënten, zij die er 
gebruik van maken. Ook hier doet het motto "samen verantwoordelijk" 
opgeld. Welzijnsvoorzieningen zijn niet vergelijkbaar met een winkel 
waar je iets koopt maar met het beheer waarvan je verder niets te 
maken hebt. Het gaat om door gemeenschapsgelden in stand gehouden 
voorzieningen die onder ons aller verantwoordelijkheid vallen. En in het 
welzijnswerk speelt daarbij nog een ander argument een rol: de partici
patie. In het zich verantwoordelijk voelen voor dat werk ligt een moge
lijkheid om inhoud te geven aan eigen creativiteit en ontplooiing. Een
zelfde ideële gedachte ligt ook ten grondslag aan de bevordering van 
het vrijwilligerswerk. Democratisering en participatie kunnen hand in 
hand gaan. 

d) Nieuw voor oud 

De nieuw-voor-oud-theorie is in wezen een eenvoudige theorie. We 
kunnen niet alsmaar doorgaan met het creëren van nieuwe voorzie
ingen, terwijl de oude blijven bestaan. Overbodige moeten opgeheven 
of afgebouwd worden, óf zij moeten anders ingericht worden zodat zij 
weer kunnen voorzien in veranderde behoeften. De praktijk is echter 
hardleers. Niets is blijkbaar moeilijker dan overleefde voorzieningen 
stop te zetten. Toch moet dat karwei aangevat worden. Maar ook hier 
geldt: met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur (zie 
boven). 

Ik wees al op de plaats van de koepels; wat is hun functie als het beleid 
gedecentraliseerd wordt? En wat betekent het overhevelen van macht 
van de centrale overheid naar de gemeentelijke en provinciale over
heden voor het particulier initiatief? De bewindslieden van CRM stellen 
in het al genoemde nummer van Trefpunt, dat "het werk dikwÜls ver
strikt is geraakt in de organisatorische lianen van het particulier initiatief. 
Een nieuw overheidsbeleid vereist ook een nieuwe organisatie van de 
particuliere organisaties die het welzünswerk dragen en uitvoeren" 
(pag. 148). 

Niemand zal ontkennen dat overheid én particulier initiatief onderworpen 
moeten zijn aan regels van doelmatig functioneren. Beide zullen bij 
zichzelf moeten nagaan wat er te verbeteren valt. Maar continuering 
van het werk vraagt wel dat er goed geëvalueerd wordt voordat activi-
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teiten stopgezet of onmogelijk gemaakt worden. En te dikwijls moet 
helaas geconstateerd worden dat dat nogal eens hapert. Van de zijde 
van het departement wordt niet altijd even elegant omgesprongen met 
de inspraak en met redelijke termijnen van overleg (zie o.a. de gebeur
tenissen rond bezuinigingen in de gezinszorg; de nationale sportwereld 
voelde zich niet betrokken bij de Nota Sportbeleid; de Raad voor de 
Kunst idem bij de Nota Kunst en Kunstbeleid; en hoe hadden de ge
meenten hun welzijnsplannen vóór 1 januari 1978 klaar kunnen hebben?). 
Van de zijde van de instellingen is eigenlijk nooit een serieuze poging 
gedaan om in samenspraak met elkaar tot prioriteitstelling in het werk 
te komen, laat staan dat men heeft aangegeven welke activiteiten be
eindigd konden worden om nieuwe daardoor mogelijk te maken. De 
particuliere organisaties zullen er verstandig aan doen zich hieromtrent 
concrete gedachten te vormen, en te tonen dat men - midden in de 
samenleving staande - zich iets laat gezeggen door de financiële 
omstandigheden waarin we verkeren. Blijft men in gebreke, dan doen 
anderen (de overheid) dat, en hoe vervelend dat kan zijn, is wel ge
bleken (CRM-begrotingen voor 1972 en 1973). 

4. CHRISTEN-DEMOCRATEN EN WELZ/JNSBELEID 

De christen-democraten in Nederland hebben altijd veel aandacht ge
schonken aan het welzijnsbeleid. Zij hebben zich er voor beijverd dat 
het een meer centrale plaats in het totale regeringsbeleid heeft ge
kregen. En dat strookt ook met de leidraad van het CDA-program 
"Niet bij brood alleen". Een menswaardige samenleving kan niet louter 
stoelen op welvaart of vergaande ontwikkeling van de technologie of 
het verwerven van steeds méér, en op materieel geluk. Zich samen 
verantwoordelijk voelen betekent ook oog hebben voor elkaars proble
men in de immateriële sfeer. Mensen voelen zich eenzaam, kunnen zich 
moeilijk ontplooien binnen het harnas van de welvaartsmaatschappij, 
worden vaak geleefd in plaats dat ze welbewust hun leven kunnen 
inrichten zoals zij menen dat dat behoort. De brochure "Plichten en 
perspectieven" van de wetenschappelijke instituten binnen het CDA 
geeft daar een belangwekkende kenschets van. 
Het welzijnsbeleid nu moet er op gericht zijn meer evenwicht te brengen 
tussen dat welvaartsstreven en het zich daadwerkelijk wél kunnen 
bevinden. Ziedaar in het kort een motivatie waarom christen-democraten 
voor welzijnsbeleid op de bres behoren te staan. 

De doelstellingen van het CRM-beleid van de afgelopen vier jaar zijn 
door de CDA-fracties in het parlement in grote lijnen onderschreven. 
Ik wil hier niet verder ingaan op alle strubbelingen en botsingen die 
zich bij de uitwerking van het beleid hebben voorgedaan. Wel zijn er 
naar mijn mening een aantal items te noemen die als typisch voor een 
christen-democratische visie kunnen doorgaan. 
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d. Chl'isten-democraten vragen uitdrukkelijk ruimte voor het particulier 
initiatief (PI). Van Doorn en Meijer waren bijzonder spaarzaam met het 
onderschrijven van het belang van het PI, alsook van de noodzaak van 
pluriformiteit daarin. Het is een misvatting te denken dat PI en overheid 
tegenover elkaar staan. Zij vullen elkaar aan. Christen-democraten 
zien dat zo: ook via het welzijnsbeleid kan een bijdrage worden ge
leverd aan de opbouw van een samenleving waarin begrippen als 
rechtvaardigheid, onderlinge solidariteit en hulpbetoon, aandacht voor 
de zwakkeren, ontplooiing en bewustwording gestalte kunnen krijgen. 
De mens is geroepen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid waar te 
maken. De overheid kan er niet in slagen dat alles binnen het bereik 
van haar structuren te brengen. En het PI is een actie van burgers om 
de zorg voor bepaalde taken ter hand te nemen. Als de overheid dit 
initiatief teveel naar zich toe trekt, ontstaat het gevaar dat de verant
woordelijkheid van de burger, diens enthousiasme, wordt weggedrukt. 
Het beleid zal dan bureaucratisch en onpersoonlijk worden. Christen
democraten vinden a priori dat de verantwoordelijkheid van de mensen 
waar mogelijk in haar waarde gelaten moet worden. Alleen als het PI 
achterblijft, moet de overheid bij gebleken behoefte inspringen. 

b. Christen-democraten vragen ook ruimte voor pluriformiteit in het 
welzijnswerk, voor levensbeschouwelükheid en maatschappÜvisie. Om 
het werk te kunnen doen vanuit een eigen invalshoek, dat is ook een 
dimensie van welzijn. Wij weten ons vaak geen raad met de mens die 
zijn individualiteit wil beleven, terwijl hij toch centraal dient te staan 
in het welzijnsbeleid. Daarom mogen de eisen van een perfecte organi
satie en van efficiency niet zover gaan dat zij de mens en de ruimte 
om zichzelf te zijn ontnemen. Dit uitgangspunt én de noodzaak van be
heersbaarheid leveren een spanningsveld op. De christen-democraten 
zullen er voor moeten waken dat eisen van doelmatigheid in louter 
economisch-financiële termen vertaald worden. Maatschappelijke doel
matigheid gaat meestal n iet zover. 
De afgelopen jaren is vaak de indruk gewekt (en soms meer dan dat!) 
dat het bestaan van diverse levensbeschouwelijke organisaties die 
gelijk werk verrichten, zonder meer de doelmatigheid van het werk 
in de weg staat. Dit gaat te ver. 

c. Christen-democraten hebben de plicht bijzondere aandacht te 
vragen voor de zwakkeren. Helaas zien we maar al te vaak dat onze 
moderne maatschappij het moeilijk heeft met te accepteren dat bepaalde 
mensen of groepen mensen die bijvoorbeeld gebreken hebben, of oud 
en minder vitaal zijn, of anderszins hulpbehoevend zijn, evenzeer in 
ons maatschappijbeeld thuishoren als de zgn. sterkeren. Naast datgene 
wat het beleid kan doen, ligt hier ook een mentale opdracht. Het gaat 
er bij mij namelijk niet in dat we ons met zijn allen gelukkig zullen 
voelen als we van de wieg tot het graf door de overheid verzorgd 
worden. Mensen blijven steeds op elkaar aangewezen, vooral als men 
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minder kansen heeft om zichzelf te redden. Het gebod van de naasten
liefde in de praktijk! 

Tot zover deze beschouwing, die onvolledig en gebrekkig is. Wat de 
afgelopen vier jaren exact aan ander beleid gebracht hebben is nog op 
veel punten onzeker. De trein is rijdende. Van Doorn en Meijer zeggen: 
CRM, kwestie van doorgaan. De christen-democraten zouden er van 
kunnen maken: CRM, verantwoord doorgaan. 
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Het rapport van de Staatscommissie 
Bevol ki ngsvraagstu k 

G. A. B. Frinking'" 

Begin 1972 werd door de toenmalige minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, dr. L. B. 1. Stuyt, de Staatscommissie Bevolkingsvraag
stuk ingesteld. Deze commissie had tot taak om een onderzoek in te 
stellen naar: 

a) de voor de komende decennia te verwachten ontwikkeling van de 
omvang en de samenstelling van de Nederlandse bevolking ten 
gevolge van geboorte, migratie en sterfte en van de factoren die 
op deze ontwikkeling van invloed zijn; 

b) de gevolgen van deze te verwachten demografische ontwikkeling 
voor de gezondheidstoestand van de bevolking, waarbij aandacht 
diende te worden besteed aan de consequenties van de verande
ringen die zouden optreden in het leefmi lieu. 

In het najaar van 1973 werd door de commissie een interimrapport 
gepubliceerd. Het document bevatte een aantal aanbevelingen, onder 
meer gericht op de implementatie van een nog te ontwerpen bevol
kingsbeleid. Daarnaast bleek uit het interimrapport dat binnen de com
missie een grote verdeeldheid bestond over de urgentie die aan het 
bevolkingsvraagstuk als specifiek beleidsprobleem werd toegekend, 
over de mate waarin van de overheid werd verwacht dat zij een be
paalde demografische ontwikkeling zou moeten nastreven, en over het 
karakter van de beïnvloeding hiervan. Een minderheid van de commissie 
was van oordeel dat een lagere bevolkingsomvang bereikt zou moeten 
worden. Een meerderheid achtte de tijd niet rijp voor een dergelijke 
uitspraak, terwijl enkele leden van deze groepering in een bevolkings
vermindering op korte termijn geen reële oplossing zagen voor diverse 
problemen zoals de dreigende energiecrisis en grondstoffenschaarste 
en de milieucrisis. 

In het eindrapport dat de commissie in januari van dit jaar heeft uit
gebracht 1, is van de onderlinge verdeeldheid op deze punten niets 
meer terug te vinden. De wetenschappelijke bevindingen en de aan-

• Drs. Frinking is als wetenschappelUk hoofdambtenaar verbonden aan het Nederlands Inter
universitair Demografisch Instituut te Voorburg. Zie ook zijn artikel "Op weg naar een dalende 
bevolking - oorzaken en gevolgen" in Politiek perspectief, september-oktober 1976. (Red.). 
1 Bevolking en welzUn in Nederland - rapport van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk"; 
StaatsuitgeverU, Den Haag; 1977; 292 pag.; f 25,- (excl. verzendkosten). 
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bevelingen zijn vrijwel unaniem door de commissie aanvaard. Slechts 
een kleine minderheid, bestaande u it de (Kamer)leden Gardeniers
Berendsen (KVP) en Van Leeuwen (ARP), heeft zich van een aantal 
aanbevelingen en het daaraan ten grondslag liggende interpretatieve 
gedeelte van het rapport gedistantieerd. 

In deze bijdrage zal gepoogd worden de betekenis van het rapport 
in het kader van de in de recente jaren sterk veranderende demogra
fische ontwikkeling te schetsen, waarbij tevens aandacht zal worden 
besteed aan het standpunt van de twee genoemde CDA-politici. We 
beginnen met een samenvatting van het rapport. 

BEVOLKINGSBELEID 

Het rapport start, na een korte inleiding, met een beschouwing over 
het begrip bevolkingsbeleid. Drie groepen van beleidsmaatregelen wor
den onderscheiden, te weten: 

a) die beleidsmaatregelen die de bedoeling hebben een directe invloed 
uit te oefenen op demografische gebeurtenissen, zoals geboorte, 
sterfte en migratie, alsmede op de groei, omvang, samenstelling en 
spreiding van de bevolking; 

b) die beleidsmaatregelen die hoewel in de eerste plaats op basis van 
andere overwegingen genomen, toch worden geformuleerd met in
achtneming van demografische factoren; 

c) die beleidsmaatregelen die hoewel zonder demografische bedoe
lingen genomen, niet verwaarloosbaar kleine demografische gevol
gen hebben, onverschillig of deze aantoonbaar zijn dan wel slechts 
worden vermoed. 

Het voeren van een bevolkingsbeleid kan, zo meent de commissie, 
nooit doel op zichzelf zijn. Bevolkingspolitieke maatregelen, zelfs die 
van het onder a) genoemde type, moeten worden gezien als middel 
om achterliggende, meer omvattende doelstellingen te verwezenlijken, 
zoals het behouden van de territoriale integriteit van de staat en het 
handhaven van de nationale soevereiniteit, het verbeteren van de 
kwaliteit, zowel in materiële als in niet-materiële zijn, van het leven. 
Tot een plaatsbepaling van het bevolkingsbeleid kan men komen door 
de betekenis van de demografische ontwikkeling voor de verwezen
lijking van de verschillende doelstellingen van het overheidsbeleid na 
te gaan. In sommige gevallen is die zeer groot, bijvoorbeeld waar het 
de bevordering van de sociale en fysieke levensomstandigheden betreft, 
in andere gevallen, bijvoorbeeld waar het gaat om de welvaartsontwik
keling en -verdeling, aanzienlijk minder. 

Ten aanzien van de middelen waarmee een bevolkingsbeleid kan worden 
gevoerd, merkt de commissie op, dat deze in principe niet verschillen 

30 Politiek perspectief, mei/juni 1977 



:l 

1 

I

S 

, 
" 

e 
II 
1, 

lt 
e 
l. 

Ir 
l

a 
lt 
t, 
(-

n 
n 

"7 

van die welke op andere beleidsterreinen worden toegepast. Dit geldt 
ook indien men het geboorteniveau zou willen beïnvloeden. Dat men 
in een dergelijk geval met uiterste omzichtigheid te werk zou dienen 
te gaan en eerder de zachte hand van voorlichting en het ter beschik
king stellen van middelen dan enig ander middel zou gebruiken, maakt 
naar de mening van de commissie geen wezenlijk, maar slechts een 
gradueel verschil. 

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 

Vervolgens wordt de demografische ontwikkeling in de wereld, Europa 
en Nederland met de zich daarbij voordoende perspectieven en alter
natieven besproken. 
Het cijfermateriaal over de verwachte groei van de wereldbevolking 
is voor de commissie aanleiding om niet alleen te pleiten voor een 
vermindering van de bevolkingsgroei in de ontwikkelingsgebieden, maar 
eveneens in de geïndustrialiseerde landen, Nederland daarbij inbegre
pen. Daarnaast wijst de commissie op het belang van de hulpverlening 
bij bevolkingsactiviteiten in het kader van de internationale ontwikke
lingssamenwerking. 
De daling van de vruchtbaarheid in Europa, zo stelt de commissie, doet 
vermoeden dat een zekere herwaardering plaatsvindt van de betekenis 
die de voortplanting voor de leden van een gemeenschap heeft. De 
mogelijkheid dat het begrip gezin daardoor een wat minder beperkte 
inhoud zal krijgen, dient bij het bepalen van het Nederlandse bevolkings
beleid te worden overwogen. Voorts zal, gelet op de toenemende 
betekenis van de migratie naar Europa, zorgvuldige afweging nood
zakelijk zijn om de internationale migratie in dit beleid in te passen. 

Bij de behandeling van de demografische ontwikkeling in Nederland 
wordt uitvoerig stil gestaan bij de ontwikkeling in de naoorlogse periode. 
Dit omdat zich in die periode belangrijke maatschappelijke veranderingen 
hebben voltrokken en omdat juist de meest recente demografische 
tendenties een basis vormen voor veronderstellingen omtrent het toe
komstig verloop. De commissie heeft zich veel moeite getroost om 
hier nader zicht op te krijgen. Ondanks de inspanningen van een aantal 
werkgroepen, die zich uitvoerig met de achtergronden van geboorte, 
sterfte en migratie hebben beziggehouden, blijft de demografische toe
komst onzeker. De berekeningen die de commissie presenteert, zijn 
door het CBS opgesteld, waarbij wel in grote mate gebruik is gemaakt 
van de resu Itaten van deze werkgroepen. 

Uit deze berekeningen blijkt dat ons land op weg is naar een dalende 
bevolking. In de komende decennia zal de bevolking door de aanwezig
heid van een relatief jonge leeftijdsopbouw nog wel enigszins toenemen, 
maar op lange termijn treedt onherroepelijk een daling op, tenzij de 
vruchtbaarheid weer zou gaan stijgen. Ook een immigratie-overschot 
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op een niveau zoals zich dat in recente jaren heeft voorgedaan, zou 
een dergelijk effect kunnen uitoefenen. 

Het bereiken van een stationaire bevolking op een niveau dat qua 
omvang met de huidige overeenkomt, wordt op korte termijn door de 
commissie als een onmogelijkheid aangemerkt. Het bereiken van een 
dergelijke stationaire bevolking op een aanzienlijk later tijdstip in de 
volgende eeuw is alleen mogelijk indien de vruchtbaarheid op middel
lange termijn tot vervangingsniveau stijgt en vervolgens constant blijft. 

MAATSCHAPPELIJKE CONSEQUENTIES 

Verschillende werkgroepen hebben de commissie van advies gediend 
bij de bestudering van de gevolgen van de demografische ontwikkeling 
op een veelheid van terreinen. Het is in dit kader niet mogelijk alle 
bevindingen weer te geven; enige selectie is derhalve onvermijdelijk. 
De consequenties van een drietal demografische projecten zijn in het 
rapport doorgerekend. De hoogste (3 kinderen per huwelijk) en de 
laagste berekeningen (1 kind per huwelijk) zijn uitsluitend gehanteerd 
om de richting aan te duiden waarin de maatschappelijke gevolgen 
zich bij sterk contrasterende ontwikkelingen zullen bewegen. Daarnaast 
zijn de consequenties bezien van een 2-kinderen-alternatief, een 
perspectief dat overeenkomt met het gemiddelde van de voorlaatste, 
maar nu herziene, CBS-bevolkingsprognose. 
In dit verband dient ook melding te worden gemaakt van de wijze 
waarop de werkgroepen hun analyses hebben uitgevoerd. De toetsing 
van de effecten van de projecties is veelal geschied onder het "con
stant" houden van bepaalde omstandigheden, zoals institutionele voor
zieningen, inkomensverdeling, deelnemingsgraden, enz. De commissie 
onderkent het "onrealistische" karakter van deze veronderstellingen, 
maar meent dat een andere werkwijze, in het algemeen, niet tot afwij
kende conclusies zou leiden. 
Gelet op de huidige werkloosheid zijn de vooruitzichten wat betreft 
de veranderingen in de beroepsbevolking belangwekkend. Zo zal men 
in de naaste toekomst met een sterke veroudering van de beroeps
bevolking rekening moeten houden; daarnaast is een sterke toeneming 
van de deelname van de gehuwde vrouw aan het arbeidsproces te 
verwachten. 

De commissie acht de demografische ontwikkeling uit het oogpunt van 
inkomensvorming van beperkt belang, omdat factoren als schaalvoor
delen en wijzigingen in de besparingen van de levensverzekerings
maatschappijen en pensioenfondsen niet tot een wezenlijk andere 
ontwikkeling van het gemiddeld inkomen per hoofd van de beroeps
bevolking zullen leiden. 
De demografische ontwikkeling zal wel van grote betekenis zijn voor 
de onderwÜsvoorzieningen. Reeds op korte termijn zal zich in verband 
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met de geboorteregeling een sterke vermindering van de behoefte aan 
leerkrachten in het basisonderwijs gaan aftekenen. Een uitbreiding van 
het aantal leerkrachten bij het vervolgonderwijs is niet te verwachten. 

Een van de taken van de commissie was aandacht te besteden aan de 
consequenties van de demografische veranderingen voor het leefmilieu. 
Met betrekking tot dit probleem merkt de commissie op, dat het kwanti
ficeren van de gevolgen voor de kwaliteit van het leefmilieu een niet 
gemakkelijk uitvoerbare taak is en wel om twee redenen. De waar
dering van de kwaliteit van het milieu is sterk afhankelijk van het 
heersende cultuurpatroon en is niet in duidelijke standaarden vastge
legd. Daarenboven geldt, dat veranderingen in omvang en samenstelling 
van de bevolking als zodanig veelal geen gevolgen voor het leefmilieu 
hebben die zich laten isoleren van de gevolgen die resulteren uit 
andere oorzaken. Dit geldt met name voor de omvang en kwaliteit van 
de ruimte. Ten aanzien van de milieuvervuiling wijst de commissie er 
op, dat de groei van de bevolking maar één van de factoren is die 
een toeneming van de milieuvervuiling veroorzaken. 

EEN OPTIMALE BEVOLKING? 

Onder deze titel begint het meer interpretatieve gedeelte van het 
rapport. In het eerste hoofdstuk hiervan wordt de vraag aan de orde 
gesteld of uit de voorafgaande bevindingen een duidelijke conclusie 
kan worden afgeleid met betrekking tot een voor Nederland als optimaal 
aan te merken demografische ontwikkeling of situatie. Met optimaal 
wordt bedoeld het demografisch pad dat, gezien de in een bepaalde 
periode geldende, dikwijls moeilijk met elkaar verenigbare doelstellingen 
van het regeringsbeleid, als zodanig kan worden aangemerkt. 

Het uiteindelijk streven dient, volgens de commissie, gericht te zijn op 
het bereiken van een (nagenoeg) stationaire toestand. De vraag wordt 
dan actueel in hoeverre het demografisch perspectief dat in de recente 
CBS-prognose wordt geboden, als optimaal kan worden aangemerkt. 
Belangrijke demografische criteria bij de beoordeling hiervan zijn: 

a) de mate waarin zicht wordt geboden op een beëindiging van de 
natuurlijke bevolkingsgroei; 

b) het tijdstip waarop de maximale bevolkingsomvang zou kunnen 
worden bereikt; 

c) de omvang van de bevolking; 

d) de mate waarin in aansluiting op het einde van de bevolkingsgroei 
zicht wordt geboden op het tot stand komen van een stationaire 
bevolking. 

De commissie acht de richting die de recente vooruitberekeningen van 
het CBS voor de naaste toekomst laten zien, vrijwel optimaal. Op wat 
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langere termijn gaat de voorkeur uit naar een verloop waarbij door de 
stijging van de vruchtbaarheid een nagenoeg stationaire situatie wordt 
gerealiseerd, zonder dat dit gepaard gaat met grote schommelingen 
in geboorteaantallen en zonder extreme bevolkingsdaling. Als voorwaar
de dient echter te gelden dat de instroming van migranten geen noe
menswaardige invloed mag uitoefenen. 

Naast demografische overwegingen vloeit de keuze van de commissie 
eveneens voort uit overwegingen van nationaal welzijn. Belangrijke 
factoren als geluidshinder, milieuvervuiling, natuurbehoud en recreatieve 
mogelijkheden worden op ongunstige wijze beïnvloed door de bevol
kingsomvang. Door het bereiken van een zo laag mogelijk maximum
bevolkingsaantal kan de aandacht worden verlegd van uitbreiding naar 
verbetering van diverse voorzieningen. De als optimaal gekozen ont
wikkeling moet ook om andere redenen positief worden beoordeeld. 
Een niveau van lage vruchtbaarheid staat een grotere variatie in 
patronen van huwelijkssluiting en gezinsvorming toe. Het impliceert een 
bewuste keuze voor wel of geen ouderschap. Het bevordert het ontstaan 
van het kleine gezin, hetgeen de ontwikkelingskansen van kinderen 
overwegend gunstig beïnvloedt en tevens de vrouw een betere kans 
geeft aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Tenslotte noemt 
de commissie een aantal overwegingen van internationaal welzijn die 
een verdere versterking bieden voor de gemaakte keuze. 

AANBEVELINGEN 

In het laatste gedeelte van het rapport komen de aanbevelingen aan 
bod. De verwevenheid van het bevolkingsbeleid met vele andere be
leidsterreinen betekent volgens de commissie, dat bij de formulering 
van het bevolkingsbeleid rekening moet worden gehouden met de 
mogelijke effecten voor andere beleidsgebieden. Omgekeerd moet bij 
de formulering van het beleid op talrijke gebieden van overheidszorg 
rekening worden gehouden met de mogelijke effecten voor de be
volkingsontwikkeling. Daarenboven geldt, dat de gevolgen van demo
grafische ontwikkelingen zich op veel beleidgebieden doen gevoelen. 
Derhalve, stelt de commissie, houden wij ons in de aanbeveling zowel 
bezig met aangelegenheden die de formulering van het bevolkingsbe
leid betreffen als met zaken die betrekking hebben op de opvang van 
demografische tendensen op andere beleidsterreinen. 

De verscheidenheid van aanbevelingen wordt duidelijk zichtbaar uit 
de opsomming van de verschillende rubrieken waaronder ze zijn ge
rangschikt: demografische ontwikkeling, bestuurlijke voorzieningen, 
milieu, sociaal-economische ontwikkeling, verzameling van statistisch 
materiaal, wetenschappelijk onderzoek, demografisch onderwijs, enz. 
De essentie van de naar onze mening belangrijkste aanbevelingen uit 
het rapport is al genoemd. Met betrekking tot de demografische ont-
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wikkeling beveelt de commissie de regering aan: 

a) te streven naar een zo spoedig mogelijke beëindiging van de natuur
lijke bevolkingsgroei; elk tijdpad liggend tussen de twee alterna
tieven van de door het CBS in 1976 gepubliceerde vooruitbereke
ningen, d.w.z. elke ontwikkeling waarbij de vruchtbaarheid tussen 
15 en 30 procent beneden vervangingsniveau ligt, is voorshands 
voor dit doel geschikt; 

b) op lange termijn de wenselijkheid van een nagenoeg stationaire 
bevolking niet uit het oog te verliezen; dit kan, in voorkomend geval, 
inhouden dat op de middellange termijn de stabilisering van de 
vruchtbaarheid op een niveau waarop de vervanging van generaties 
nog juist is verzekerd, door de overheid dient te worden bevorderd; 

c) er zorg voor te dragen dat immigratie geen noemenswaardige in
vloed uitoefent op het tijdpad der demografische ontwikkeling op 
zowel de korte als de middellange termijn. 

Deze aanbevelingen zijn door de leden Gardeniers-Berendsen en Van 
Leeuwen afgewezen. In hun motivering stellen zij dat deze aanbevelingen 
niet zijn gegrond op het gepresenteerde feitenmateriaal. Zij keren zich 
eveneens tegen de onverwijlde uitvoering van een "actieplan geboorte
regelend gedrag", dat beoogt de frequentie van onbedoelde zwanger
schappen te verminderen. De twee Kamerleden zijn tevens van oordeel 
dat de suggesties voor de internationale opstelling geen "redelijke 
grondslag" bezitten. Zij vrezen dat Nederland bij het opvolgen van de 
desbetreffende aanbevelingen een out-cast-positie zou gaan innemen in 
Europa en daardoor een gezamenlijk Europees optreden in de wereld 
zou vertragen of in kracht doen verminderen. Tenslotte zijn zij van 
mening dat de bevindingen van de commissie niet voor onderwijs- en 
vormingsdoeleinden kunnen worden gebruikt. 

ENIGE KANTTEKENINGEN 

Alvorens in te gaan op de aanbevelingen van meer demografische 
aard zouden we willen beginnen met het plaatsen van enige kantteke
ningen bij het begrip bevolkingsbeleid dat de commissie hanteert. De 
grote variëteit van onderwerpen waarover aanbevelingen zijn opgesteld, 
doet duidelijk uitkomen dat aan het begrip een zeer ruime inhoud is 
gegeven. Dit is conform de in het rapport gekozen omschrijving van 
het begrip. Naar onze mening is die omschrijving te ruim uitgevallen. 
Zo worden zelfs beleidsmaatregelen waarvan men slechts vermoedt 
dat ze demografische gevolgen hebben, maar die vanuit geheel andere 
overwegingen worden getroffen, tot bevolkingsbeleid gerekend. 

Een nadeel van een te ruime definitie, door de commissie ook onder
kend, is een ongewenste vermenging van bevolkingsbeleid met beleid 
op andere gebieden, zoals gezinsbeleid en welzijnsbeleid. Een dUidelijk 
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voorbeeld betreft de aanbeveling over de onverwijlde uitvoering van 
een "actieplan geboorteregelend gedrag". Het plan is onder meer be
doeld om een eindsituatie te bereiken waarin partners in staat zijn om 
in vrijheid en verantwoordelijkheid over het aantal en de spreiding van 
hun kinderen te beslissen. Het plan beoogt eveneens een vermindering 
van de frequentie van onbedoelde en ongewenste zwangerschappen te 
bewerkstelligen. Het voorstel is op deze gronden nauwelijks voor dis
cussie vatbaar, maar men ontkomt niet geheel aan de indruk dat het 
mede is ontstaan met het oogmerk zo spoedig mogelijk een eind te 
maken aan de natuurlijke bevolkingsgroei. 

Andere voorbeelden gelden de voorstellen betreffende gezins- en 
relatievorming. Het bevorderen van een eindsituatie waarin mannen 
en vrouwen in staat zijn om in vrijheid en verantwoordelijkheid te be
slissen over de plaats die zij in gezin en samenleving willen innemen, 
dient op eigen merites te worden beoordeeld en moet niet op grond 
van een bepaalde demografische ontwikkeling worden gepropageerd. 
In dit verband is het opvallend dat de commissie geen oog heeft gehad 
voor de mogelijke, uit deze en andere voorstellen voortvloeiende demo
grafische gevolgen. Zij beschouwt immers het doorlichten van beleids
maatregelen op verscholen demografische effecten als een wezenlijk 
onderdeel van bevolkingsbeleid. We raken hiermee tevens het voor
naamste punt van het gehele rapport: de door de commissie als opti
maal aangemerkte demografische ontwikkeling. 

Optimale demografische ontwikkeling 

Zoals reeds is vermeld, kiest de commissie op korte termijn voor een 
ontwikkeling waarbij de vruchtbaarheid tussen 15 en 30 procent beneden 
vervangingsniveau ligt, d.w.z. tussen ongeveer 1,5 en 1,8 kind per huwe
lijk. De vraag doet zich voor of aan het wetenschappelijk materiaal 
dat de commissie presenteert, dwingende argumenten voor deze keuze 
kunnen worden ontleend. We menen van niet. Hoogstens zou men uit de 
resultaten van de analyse van de maatschappelijke gevolgen kunnen 
concluderen dat, vooral op grond van overwegingen van ruimtegebrek, 
stabilisatie van het inwonertal geboden is. Terecht constateert de com
missie dat het schetsen van een optimale eindsituatie niet eenvoudig is. 
Zij prefereert derhalve het aangeven van een richting waarin de ontwik
keling van de bevolking zou moeten gaan. De argumentatie hiervoor 
is echter voornamelijk van demografische aard. De overwegingen van 
nationaal en internationaal welzijn, die de commissie aanvoert, zouden 
eveneens voor andere keuzen kunnen worden aangevoerd. 

Een van de criteria die bij de keuze van het demografische pad een 
rol hebben gespeeld, is het bereiken van een (nagenoeg) stationaire 
bevolking. Het gaat er daarbij niet om dat alle schommelingen in vrucht
baarheid en sterfte worden vermeden, maar deze dienen zeer beperkt 
te zijn en over een wat langere termijn tegen elkaar weg te vallen, 
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aldus de commissie. Nu bieden de recente CBS-berekeningen geen 
uitzicht op dit perspectief. Alle uitgevoerde berekeningen impliceren 
namelijk, na enige tijd, een dalende bevolking. In dit licht zijn een 
tweetal vragen relevant: 1) hoe onzeker is het door het CBS geboden 
demografisch toekomstbeeld; 2) hoe bestuurbaar zijn demografische 
processen? 

Ten aanzien van de eerste vraag wordt in het rapport gesteld dat het 
onwaarschijnlijk is dat de vruchtbaarheid zich zo lang op een constant 
niveau zou bewegen als in de vooruitberekeningen is verondersteld. 
Nog afgezien van het feit dat bij één van de uitgewerkte alternatieven 
het CBS de vruchtbaarheid weer laat stijgen, maar niet voldoende voor 
het realiseren van een evenwichtstoestand, wordt voor deze veronder
stelling geen enkel argument aangevoerd. Integendeel, we constateren 
op dit moment een tweetal opmerkelijke verschijnselen: een sterke 
stijging van het aantal echtparen die kiezen voor een leven zonder 
(eigen) kinderen, en een drastische vermindering van gezinnen met 
drie of meer kinderen. Het merendeel van de echtparen opteert reeds 
voor een gezin met twee kinderen. Van de huwelijken die in het begin 
van de jaren zeventig zijn gesloten, zal - bij benadering - het ge
middelde kindertal ongeveer 1,7 bedragen. Deze spectaculaire, door 
niemand voorziene ontwikkeling is niet alleen in ons land waarneem
baar. Het is een internationaal verschijnsel en doet zich in vrijwel alle 
landen van West-Europa voor. In een aantal landen bevindt het vrucht
baarheidsniveau zich onder, en in sommige landen (zoals West-Duits
land, Luxemburg, Engeland en Wales) zelfs ruim onder het niveau dat 
voor de vervanging van generaties is vereist. Het perspectief van een 
dalende bevolking is dan ook dichterbij dan door de commissie wordt 
voorgesteld. 

Ten aanzien van de bestuurbaarheid van demografische processen 
wordt in het rapport het standpunt ingenomen dat dit slechts ten dele 
- en dan voornamelijk wat migratie betreft - juist is. Van een nauw
keurig regelen is o.i. terecht geen sprake. Toch zal de vruchtbaarheid 
op middellange termijn meer moeten stijgen. Volgens de commissie 
is echter de kans groot dat deze ontwikkeling spontaan tot stand zal 
komen. We nemen niet aan dat deze uitspraak is gebaseerd op het 
effect dat van de voorgestelde aanbevelingen, met name die welke 
betrekking hebben op de bevordering van geboorteregelend gedrag, 
kan worden verwacht. De beoogde vermindering van het aantal onge
wenste zwangerschappen zal de vruchtbaarheid verder doen dalen. 
Evenmin is een dergelijk effect te verwachten van de talrijke andere 
aanbevelingen die in het rapport staan vermeld. Nergens blijkt dat de 
commissie hiermee rekening heeft gehouden. 

De conclusie die uit het bovenstaande naar voren komt, is dat de 
keuze van de als optimaal aangedUide ontwikkeling maar zeer ten dele 
vanuit demografische overwegingen kan worden gerechtvaardigd. Geen 
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enkele garantie wordt geboden dat het gekozen demografische tijdpad 
inderdaad naar een stationaire bevolking zal leiden. 

Soortgelijke twijfels over de juistheid van het door de meerderheid van 
de commissie ingenomen standpunt klinken ook door in de verklaring 
van de twee leden die zich van deze, op de demografische ontwikkeling 
gerichte aanbevelingen hebben gedistantieerd. Zij zien in de recente 
ontwikkeling van de vruchtbaarheid geen aanleiding de regering aan 
te bevelen om te streven naar een zo spoedig mogelijke beëindiging 
van de natuurlijke bevolkingsgroei. We zijn geneigd dit standpunt te 
delen. 

BESLUIT 

Het rapport van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk geeft be
langwekkende informatie op talrijke gebieden. Het schetst op vrij uit
voerige wijze de demografische ontwikkeling in Nederland en de conse
quenties hiervan voor de samenleving. Het is goed gedocumenteerd 
en kan onder meer in het onderwijs en het vormingswerk een belangrijk 
hulpmiddel vormen om de betekenis van veranderingen in omvang en 
samenstelling van de bevolking te illustreren. 

De conclusies die de commissie aan haar bevindingen verbindt, zijn 
echter minder overtuigend. Dat is niet verwonderlijk. Gedurende de 
periode waarin de commissie haar werkzaamheden heeft verricht, is de 
demografische situatie radicaal gewijzigd. In 1971 verwachtte het CBS 
in het jaar 2000 nog een bevolking van ruim 17 miljoen en rekende men 
ook in de volgende eeuw op een voortzetting van de groei. Op dit 
moment ligt een daling van de bevolking in het verschiet. 

Wellicht is het nog te vroeg om de implicaties van dit nieuwe perspec
tief in een adequaat bevolkingsbeleid te vertalen. Het is jammer dat 
in het rapport van de staatscommissie hiervan zo weinig is terug te 
vinden. 
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Snelle kweekreactor en traag parlement 

L. Flapper~' 

INLEIDING 

De kernenergieontwikkeling is volop in beweging en gaat nog steeds 
door. Weliswaar is in Nederland de bouw van drie kerncentrales uitge
steld, maar dit betekent nog geen afstel. Nederland wil niet meedoen 
met de tweede fase van het snelle kweekreactorproject in Kalkar (zie 
het kader op de volgende pagina), maar wel gaan de Samenwerkende 
Elektriciteits Produktiebedrüven (SEP) participeren in een Frans ontwik
kelingsproject van snelle kweekreactoren. 

Tot nu toe staan er twee kerncentrales in Nederland en niemand kan 
zeggen hoeveel het er nog zullen worden. De vraag is dan of de ge
varen van deze centrales niet te groot zullen zijn en of we zoveel be
hoefte zullen hebben aan de elektriciteit die ze kunnen produceren. 
Een vraag die ook op de achtergrond speelt bij onderwerpen als de 
uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo en bij de opslag 
van radioactief afval in zoutkoepels in Groningen of Drenthe. 

Voor het aan de orde stellen van de vraag of we kernenergie willen 
of niet, is het belangrijk om te weten hoe de huidige kernenergieont
wikkeling tot stand is gekomen en vooral welke overwegingen hierbij 
een rol hebben gespeeld. Om hier aan een bijdrage te leveren heb ik 
de behandeling van de snelle kweekreactor in het parlement bekeken, 
daar dit te oordelen heeft over het kernenergiebeleid in Nederland. Dit 
artikel is de neerslag van dit onderzoek; het heeft betrekking op de 
periode die loopt van 1960 tot medio 1973 1. Het centraal stellen van 
de kweekreactor lijkt mogelijk beperkter dan het is, want voor een 
grootschalige toepassing van kernenergie is de kweekreactor onont
beerlijk. Daarom zal bij de behandeling van de kweekreactor de gehele 
kernenergieontwikkeling aan de orde komen. 

De eigenlijke vraagstelling van dit onderzoek luidde: heeft het parlement 
voldoende aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van kernenergie 

• Drs. Flapper heeft scheikunde (vrije studierichting) gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. In het kader van zijn doctoraalscriptie heeft hij een onderzoek verricht naar de be
handeling van de snelle kweekreactor in het parlement. Dit artikel is de neerslag van zijn 
onderzoek. 
1 Gebruik is gemaakt van de Handelingen van de Staten-Generaal. Via het register zijn de stuk
ken over kernenergie er uitgehaald en nagekeken op het voorkomen van het onderwerp snelle 
kweekreactor. Naast de Handelingen en de begrotingen is gebruik gemaakt van de IRK-adviezen 
en van krantenknipsels voor de periode na mei 1973. 
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in het algemeen en van de snelle kweekreactor in het bijzonder? 
Begonnen wordt met een weergave van de feitelijke gebeurtenissen 
in het parlement, gevolgd door een uitwerking van de gevolgen van 
kernenergie waaraan aandacht besteed zou moeten worden. Verge
lijking van dit laatste met de behandeling in het parlement en de daaruit
voortvloeiende beschouwingen completeren dit artikel. 

40 

De snelle kweekreactor in Kalkar 

De snelle kweekreactor die in Kalkar wordt gebouwd door de 
Bondsrepubliek Duitsland, België, Nederland en Luxemburg, is 
een prototype en hoort nog tot de ontwikkelingsfase van de snelle 
kweekreactoren. De bouw is gestart in 1972 en zal duren tot 1981. 

De kosten belopen meer dan 1,5 miljard gulden. 

De snelle kweekreactor is een soort kernenergiecentrale, die 
echter naast het produceren van elektriciteit brandstof kweekt. 

Met gewone kernenergiecentrales kan slechts een klein gedeelte 

van het in de natuur gevonden uranium worden benut. Uranium 
bestaat namelijk uit twee soorten: U238 (voor 99 %) en U235 (voor 

0,7%). Slechts de laatste soort is splijtbaar en kan dienen als 

brandstof. 

In een snelle kweekreactor wordt van het niet splijtbare U238 het 

welsplijtbare Pu239 (plutonium) gemaakt (gekweekt). Dit plutonium 
kan weer gebruikt worden als brandstof voor andere kernenergie
centrales. Het kan echter ook gebruikt worden voor kernbommen. 

In de snelle kweekreactor verlopen de reacties veel sneller dan 
in een gewone kerncentrale. Het in de hand houden van de kern
reacties is bij de eerste dan ook veel complexer dan bij de laatste. 
De ontwikkeling van de snelle kweekreactor vergt daarom ook 
veel meer kapitaal en gaat de capaciteit van kleinere landen te 

boven. Vandaar dat in Nederland voornamelijk gewerkt wordt aan 
een onderdeel ervan, te weten het koelsysteem op basis van 

natrium. 

Door het gebruiken van snelle kweekreactoren kan men volgens 
schattingen meer dan 40-maal zoveel energie halen uit de uranium
voorraden als door enkel gebruik te maken van gewone kern
centrales zou kunnen gebeuren. Hierdoor wordt de kans dat de 
beperkte uraniumvoorraden op korte termijn uitgeput raken, veel 

geringer. 

Politiek perspectief, mei/juni 1977 



BEHANDELING DOOR HET PARLEMENT 

Participanten aan de besluitvorming 

Het aantal belangrijke participanten aan de besluitvorming over de 
snelle kweekreactor en de kernenergie in het algemeen is gering. Er 
is de regering, die beslissingen neemt over steun aan onderzoek e.d.; 
voorts de adviesinstanties van de regering, waarvan alleen de Industriële 
Raad voor de Kernenergie (IRK) belangrijk blijkt te zijn 2; er is het 
parlement (Tweede en Eerste Kamer) voor de controle op het regerings
beleid. Vaak worden kernenergie-onderwerpen in vaste Kamercommis
sies behandeld, vooral in die voor Economische Zaken en voor Buiten
landse Zaken (in verband met Euratom). 3. 4 

Beknopte geschiedenis 

De internationale geschiedenis van de snelle kweekreactor zelf begon 
in de jaren vijftig. Kweekreactoren werden al vroeg belangrijk geacht 
voor de toekomstige kernenergieontwikkeling, omdat deze 40 maal 
zoveel energie uit de beperkte uraniumvoorraden kunnen halen als de 
gewone kernreactoren. In Nederland begon de kweekreactor pas na 
1960 te spelen. In 1957 had men net de Suez-crisis achter de rug en 
wilde men hier op kernenergie mikken. De verwachtingen waren zelfs 
dat in 1975 de helft van de elektriciteit door kerncentrales zou worden 
geleverd. Maar aan het begin van de jaren zestig zakten de olieprijzen 
op de wereldmarkt en hadden we zelf de gasbel te Slochteren ontdekt, 
zodat de kernenergie en dus ook de kweekreactor voor de korte termijn 
veel minder urgent werd. 
In deze tijd wilde Euratom in Europees verband de snelle kweekreactor 
gaan ontwikkelen. Men hoopte op deze wijze de concurrentie met de 
Verenigde Staten op de exportmarkt van nucleaire produkten aan te 
kunnen. In Nederland hield TNO zich in 1962 bezig met de snelle kweek
reactor. Zij deed onderzoek naar een koelsysteem op basis van natrium. 
In 1963 ging Neratoom (een gezamenlijke onderneming van voornamelijk 
Rijn-Schelde-Verolme en VMF-Stork-Werkspoor) meedoen met dit na
triumproject. In 1964 vroeg Neratoom hiervoor financiële steun aan bij 
het ministerie van Economische Zaken. 

Tweede Kamer: 1960-1968 

In de Eerste en Tweede Kamer wordt in de beginfase slechts een paar 
keer over kweekreactoren gesproken. Men vindt ze noodzakelijk om 

2 Andere advies instanties op dit gebied zijn de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie, 
de Gezondheidsraad en de Centrale Raad voor de Kernenergie, die als overkoepelend orgaan 
moest fungeren. Alleen de IRK bleek zijn functie goed te vervullen (naar het algemene oordeel 
van de Tweede Kamer in juni 1970). 
3 Tussen 1960 en 1973 komt de snelle kweekreactor in de Tweede Kamer 23-maal aan de orde en 
in de Eerste Kamer 13-maal. 
4 De Tweede Kamer kent ook een Vaste Commissie voor de Kernenergie, die echter niet zo 
actief is. Meestal blijken kernenergiezaken in andere commissies te worden behandeld. 
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aan de stijgende energievraag te kunnen voldoen. In haar begrotingen 
besteedt de regering slechts aandacht aan Euratom. Tegen 1966 echter, 
wanneer de Euratom-pogingen voor een gezamenlijke kweekreactor
ontwikkeling stranden, is de Bondsrepubliek Duitsland op zoek naar 
partners voor haar eigen programma. West-Duitsland heeft belang
stelling voor het Nederlandse natriumproject. Over deze mogelijke 
samenwerking met Duitsland brengt de IRK een viertal adviezen uit. 
Deze raad legt hierin alle nadruk op het belang voor de industriële 
ontwikkeling van Nederland. De regering besluit het natriumproject 
financieel te steunen. In juli 1967 volgt zij het IRK-advies op om samen 
te werken met Duitsland. België en later ook Luxemburg treden toe tot 
het kweekreactorproject. 

In 1966 - voordat dit laatste besluit was genomen - sprak minister 
Den Uyl, die toen op Economische Zaken zat, uitgebreid over de IRK
adviezen in de Tweede-Kamercommissie voor Economische Zaken 5. 

Den Uyl vond in dat jaar, dat de industrie de kans moest krijgen vroeg
tijdig op de kernenergie-ontwikkeling in te spelen. Het Kamerlid Oele 
(PvdA) zag in de samenwerking met West-Duitsland een kans om de 
boot voor de kweekreactormarkt niet te missen. In het beslissingsjaar 
1967 kwam er commentaar van De Goede (D '66), die vond dat er ge
treuzeld werd met het nemen van beslissingen. Later gaf Westerterp 
(KVP) blijk van zijn teleurstelling over het definitief mislukken van de 
ontwikkeling in Euratom-verband. 

In de jaren 1966 en 1967 formuleerde de regering voor het eerst het 
doel van haar kernenergiebeleid in de begrotingen. Het luidde: bevor
deren van de industriële ontwikkeling van Nederland. In september 1967 
meldde de begroting van Economische Zaken, dat in overeenstemming 
met de IRK twee doeleinden werden nagestreefd: maximale deelname 
van de Nederlandse industrie aan de bouw van kernreactoren in Ne
derland en het voorbereiden van de Nederlandse industrie op de markt 
van snelle kweekreactoren. Volgens de begroting was dit van groot 
belang voor de technische ontwikkeling en het toekomstige afzetgebied 
van onze industrie en daarmee ook voor de toekomstige werkgelegen
heid. 

Eerste Kamer: 1960-1968 

In de Eerste Kamer bleven de opmerkingen voornamelijk beperkt tot 
vraagtekens omtrent de uraniumvoorraden, terwijl de samenwerking met 
West-Duitsland niet werd genoemd. Evenmin werd er een oordeel uit
gesproken over het nut van de kernenergie voor onze industriële ont
wikkeling. Wel springt het zeer modern aandoende pleidooi van Raedts 
(KVP) er uit. Hij pleitte in juni 1966 voor een kalm aandoen met grond
stoffen en verwerpt de optimistische visie van Den Uy16: ,,(-) Ik (ben) 

5 Zie Handelingen Tweede Kamer, zitting 1965-1966, pag. C 921-925. 
6 Zie Handelingen Eerste Kamer, zitting 1965-1966. pag. 950-951. 
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inderdaad ervan overtuigd dat een snelle kweekreactor er wel komt, 
echter niet zo spoedig als de minister op dit ogenblik meent te mogen 
veronderstellen. 'There is something terrifying about the avidity with 
which man seeks to strip and plunder his planet of its resources'. Ik 
geloof, meneer de voorzitter, dat wij ook met aardgas en met kern
energie voorzichtig moeten zijn. Wij zullen het beide niet meer beleven, 
wie gelijk heeft gehad, de minister of ik. Ik ben echter van oordeel, als 
ik alle minerale voorkomens zie en bestudeer, dat een voorzichtig uit
puttingsbeleid in dezen de voorkeur verdient boven een grote bijdrage 
aan het landsinkomen, waar slechts één generatie van profiteert'. 

Hierop antwoordde minister Den Uyl: "Ik heb (-) zoveel vertrouwen 
dat mettertijd ook in de ontwikkeling van de kernenergie - men mag 
daarbij denken aan de ontwikkeling van de snelle (kweek)reactoren en 
aan een aantal andere procédés - de technologische ontwikkeling 
ons zal laten zien dat er zoveel mogelijkheden zijn en ook telkens 
opnieuw ter beschikking komen, dat ik geen enkele aarzeling heb, nu 
die reactoren te helpen oprichten, die ons in de komende jaren de 
elektriciteit via de opwekking met kernenergie kunnen leveren". 

Periode 1967-1972 

Nadat in juli 1967 het kabinet-De Jong besloten heeft met West
Duitsland mee te doen, wordt een jaar later begonnen met de bouw 
van het beproevingscircuit voor het natrium-koelsysteem. Met de bouw 
is ruim twee jaar en een bedrag van ruim 50 miljoen gulden gemoeid. 
Van de zijde van de regering is het nu de eerste paar jaar rustig. Pas 
in 1972 zal zij de definitieve beslissing nemen om mee te doen aan de 
bouw van het prototype snelle kweekreactor te Kalkar. De Tweede 
Kamer blijft de ontwikkelingen volgen met opmerkingen over vertra
gingen en over mogelijke andere kernenergieprogramma's 7. Als in 
1970 het Amerikaanse kweekreactorproject tweemaal zo duur blijkt te 
zijn als men eerst had verwacht, begint Oele (PvdA) te twijfelen aan het 
economisch nut van snelle kweekreactoren. In 1972 zegt ook Terlouw 
(D '66), mede namens de PvdA, dat hij er aan twijfelt of de Nederlandse 
industrie wel een aandeel op de kweekreactormarkt kan verwerven. 
In de Eerste Kamer werd tussen 1968 en 1973 de kweekreactor slechts 
driemaal genoemd, terwijl de regering het kweekreactorproject het 
belangrijkste kernenergieproject bleef noemen. 

Bouw prototype 

Het voorspel tot de regeringsbeslissing van februari 1972 over het 
meedoen aan de bouw van het prototype begint in 1971 met een 

7 Het betreft vertragingen bij de bouw van het natrium-beproevingscircuit, het doen van onder
zoek naar stoom- of gasgekoelde kweekreactoren in plaats van natriumgekoelde, en het mee
doen aan de ontwikkeling van geavanceerde gewone kernreactoren naast die van kweek
reactoren. 
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kosten-baten-analyse van dit project door het Nederlands Economisch 
Instituut (NEI-raport). De IRK brengt op 11 januari 1972 advies uit over 
dit rapport. 8 Op 4 februari neemt de regering haar beslissing en stuurt 
vervolgens het NEl-rapport en het IRK-advies naar de Kamer. In maart 
daaropvolgend verschijnt de nota van minister Langman over het kern
energiebeleid, waarin - soms zelfs letterlijk - de visie van de IRK 
is overgenomen. Eveneens in maart klaagt de Tweede-Kamercommissie 
voor de kernenergie, dat er zo weinig bekend is over wat bij de afwe
gingen voor deze beslissing een rol heeft gespeeld. 9 

Wet financiering snelle kweekreactor 10 

In 1972 zowel als in 1973 vindt er tussen Terlouw (D '66) en minister 
Langman een discussie plaats over de exponentiële groei (het is de 
tijd van de Club van Rome). Bij de behandeling van het ontwerp-Wet 
financiering snelle kweekreactor in maart 1973 komt de exponentiële 
groei ook weer uitgebreid ter sprake. Vooral PPR, D '66 en PvdA zetten 
vraagtekens achter de exponentiële groei, terwijl de christen-democra
tische partijen bang zijn dat voor het terugdringen van de materiële 
verlangens een grote centralisatie nodig is. Dit is ook belangrijk voor 
de standpunten over het Kalkarproject. De PPR en de PSP vinden 
dat in het jaar 2000 veel minder elektriciteit nodig is dan het zesvoud 
van het elektriciteitsverbruik in 1973. De PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer, anders dan in de Eerste Kamer, vindt dat de kweekreactor
ontwikkeling nog niet ver genoeg is om nu al met het Kalkarproject te 
gaan beginnen. Bovendien twijfelt zij aan het economisch nut ervan. 

KVP, ARP en CHU zijn vóór het project, maar vinden dat de veilig
heidsproblemen nog niet zijn opgelost. 
Portheine (VVD) verklaart in de Kamer: ,,(-) Zonder risico's te nemen 
zouden bepaalde ook noodzakelijke evoluties in de wereld niet tot stand 
zijn gekomen". Terlouw pleit voor een uitstel van enkele jaren voor het 
doen van diepgaande verkenningen ten aanzien van de energievoor
zieningen. "Ik veronderstel dat uit zulke verkenningen zal blijken dat 
het gebruik van kernenergie onontkoombaar is. Ik ben er echter niet 
van overtuigd dat het gebruik van kweekreactoren zo onontkoombaar 
blijkt dat de gevaren daaraan verbonden op de koop toe moeten worden 
genomen." 

In de Eerste Kamer is de stemming opvallend anders dan in de Tweede 
Kamer, want hier stemt de PvdA-fractie wel voor het Kalkarproject. 

8 Het IRK-advies stelde, dat er in de uitgangspunten van het NEl-rapport veel onzekerheden 
zitten, maar de IRK onderschrijft de conclusies op grond van de redenering dat door het toe
nemend wereldenergieverbruik kernenergie noodzakelijk is, dat daarom vanwege de beperkte 
uraniumvoorraden kweekreactoren onontbeerlijk zijn en dat er compensatie moet komen voor 
de wegvallende markt van "gewone" kerncentrales. 
9 Zie stuk nr. 34 bij hfdst. XIII van de begroting voor 1972, zitting 1971-1972. 
10 De Tweede Kamer behandelde deze wet op 27 en 28 maart en op 3 en 4 april 1973, de Eerste 
Kamer op 8 mei 1973. 
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Zij motiveert dit stemgedrag met het belang van dit project voor de 
energievoorziening en de industriële ontwikkeling. 11 

Na medio 1973 

Nadat in mei 1973 de Wet financiering snelle kweekreactor door de 
beide Kamers is aangenomen, treedt in dezelfde maand nog het kabinet
Den Uyl aan met Lubbers op Economische Zaken. De oliecrisis begint 
vijf maanden later, in oktober 1973. Minister Lubbers twijfelt in 1973 
aan het economisch nut van het Kalkarproject. In 1976 vindt hij het zelfs 
economisch niet meer interessant en denkt hij dat waarschijnlijk Frankrijk 
in plaats van Nederland aan de tweede fase (een kweekreactor van 
1000 MW of meer) zal gaan meedoen. In deze jaren verwerpt de Tweede 
Kamer twee maal een motie van de linkse partijen waarin het blijven 
meedoen aan de eerste fase in twijfel wordt getrokken. In september 
1976 staat de Tweede Kamer toe dat de SEP voor 2,5 % deelneemt aan 
het Franse snelle kweekreactorproject Super-Phénix. De linkse partijen 
zijn er echter tegen. 

ENIGE SAMENVATTENDE CONSTATERINGEN 

Om te beginnen valt te constateren dat de kernenergie en de kweek
reactoren gedurende vele jaren in meerdere of mindere mate in de 
aandacht van het parlement hebben gestaan. Van de Tweede Kamer 
kan men zeggen dat deze de loop van de gebeurtenissen met aandacht 
volgde. De Eerste Kamer gaf er echter geen blijk van dat zij de ont
wikkelingen op het kweekreactorgebied volgde. Nergens blijkt dat zij 
kennis heeft genomen van IRK-adviezen. Bovendien lijkt zij een stok
paardje te hebben gekozen, namelijk de redenering dat vanwege de 
beperkte uraniumvoorraden met kernenergie gewacht moest worden tot 
de kweekreactoren er waren. Eruit springt echter het boven geciteerde 
pleidooi van Raedts uit 1966 voor een geringer geloof in de technologie 
en een kalm aandoen met zowel aardgas als kernenergie en voor vast
houden aan steenkool. 

Verder valt op dat degenen die in de Eerste Kamer over de kweek
reactor spraken, voornamelijk KVP-ers zijn en dat hier van PvdA
activiteiten niets blijkt; dit in tegenstelling tot de Tweede Kamer, waar 
het vooral PvdA en D '66 zijn die zich roeren. Bij Oele (PvdA) valt een 
ontwikkeling te constateren. Rond 1967 is hij fel vóór samenwerking met 
West-Duitsland en voor overige kernenergie-activiteiten, omdat het goed 
is voor de industriële ontwikkeling. Rond 1969 begint hij te twijfelen 
aan het economisch nut van de kweekreactoren. In D '66 blijkt De Goede 
een voorstander van de ontwikkeling te zijn, terwijl Ter/ouw, die de 

11 In de Tweede Kamer werd de Wet financiering snelle kweekreactor aangenomen met de 
tegenstemmen van PvdA. D·66. PSP. PPR. CPN en BP. In de Eerste Kamer stemden tegen: 
PSP. PPR. CPN alsmede een lid van de PvdA en een lid van D·66. 
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kweekreactoren in een groter kader weet te plaatsen, er rond 1972 
vraagtekens achter zet. 

Het blijkt in ieder geval dat de Kamers achter het kweekreactorbeleid 
van de regering stonden toen deze in 1967 besloot tot samenwerking 
met Duitsland. Het besluit is voorafgegaan door overleg met de Tweede 
Kamer, waar IRK-adviezen zijn besproken. Over de beslissing in februari 
1972 tot voortzetting van de samenwerking en dus tot de bouw van 
het prototype heeft geen discussie tussen minister en parlement plaats
gevonden. Wel hebben Kamerleden zich op min of meer willekeurige 
momenten uitgesproken over het kweekreactorproject. De Kamer kreeg 
echter maar een beperkte kans om in te spelen op de beslissing zelf, 
daar alle adviesrapporten, waaronder het NEl-rapport, pas werden toe
gezonden toen de beslissing al was gevallen. 

GEVOLGEN VAN KERNENERGIE 

Aan welke gevolgen van kernenergie hadden de Kamerleden aandacht 
moeten besteden? Deze gevolgen zijn in vier groepen te verdelen: 

a) Energievoorziening. Kernenergie (en dus ook de kweekreactor) kan 
van belang zijn voor een constante energievoorziening in de toe
komst en voor het goedkoop houden van energie als belangrijke 
grondstof voor de industrie. 

b) Industriële ontwikkeling. De kweekreactormarkt biedt de industrie 
mogelijkheden tot groei of tot compensatie van verdwijnende mark
ten (bijv.oliegestookte centrales); de zorg voor de werkgelegenheid 
speelt hier natuurlijk ook een grote rol. 

c) Veiligheids- en milieuaspecten. Radioactieve straling levert een ge
vaar op voor de volksgezondheid en radioactieve stoffen kunnen 
vrijkomen bij ongelukken in kerncentrales of uit het afval daarvan. 
Bovendien kunnen deze stoffen vaak zeer lang radioactief blijven. 
Verder is er het gevaar dat via de kernenergie-technologie steeds 
meer landen de kennis en de capaciteit verkrijgen voor het maken 
van kernbommen. Een voordeel van kerncentrales is echter dat 
ze niet soortgelijk afval als oliegestookte centrales in de atmosfeer 
brengen. 

d) A/gemeen maatschappe/üke aspecten. De maatregelen die we nemen 
ten aanzien van de energievoorziening, zullen in behoorlijke mate 
bepalen hoe de toekomstige maatschappij er uit zal zien. Kernener
gie lijkt dan, mede gezien het uitgangspunt van een toenemend elek
triciteitsverbruik, verwant aan een maatschappij die op grootschalig
heid berust en waarin veel is geautomatiseerd en van bovenaf ge
reguleerd. Een maatschappij die voor het individu wellicht niet meer 
valt te doorzien, waarvan hij vervreemdt en waarin hij zich misschien 
verloren zal voelen. 
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Dit kan als volgt worden toegelicht. Kernenergie noodzaakt om 
economische redenen tot schaalvergroting, in vergelijking met ge
wone elektriciteitscentrales. Dit leidt mede tot centralisatie van het 
elektriciteitsnet. De internationalisatie, nodig vanwege de gevaren 
en de hoge ontwikkelingskosten, vereist bestuurlijke coördinatie 
op internationaal vlak, inzake bijvoorbeeld de opslag van afval en 
de plaatsing van opwerkingsfabrieken. Als geheel kan dit leiden tot 
een grotere inflexibiliteit van onze maatschappij. 

BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING 

Laat ons nu eens kijken naar de vraagstelling in de inleiding. Heeft 
het parlement aandacht besteed aan alle gevolgen van de kernenergie 
in het algemeen en de kweekreactoren in het bijzonder? Voor de beant
woording van deze vraag wat betreft de Tweede Kamer zal ik de aan
gegeven onderverdeling in vier hoofdaspecten aanhouden. (Voor de 
Eerste Kamer is deze onderverdeling niet zinvol, omdat daar te weinig 
over kweekreactoren gezegd is). 

- Energievoorziening. Een dreigende energienood was in 1962 in de 
Tweede Kamer een belangrijk argument, maar het verdwijnt dan uit de 
discussie om pas in 1972 weer op te duiken. Minister Langman noemt 
het voor het eerst weer in februari 1972: "Voor de overheid zijn ener
zijds de veiligstelling van de (energie)voorziening en anderzijds de be
tekenis welke de ontwikkeling van de snelle kweekreactor voor de 
Nederlandse industrie kan hebben, factoren van overwegend belang". 

- Industriële ontwikkeling. Dit was steeds hét argument en tussen 
1965 en 1972 ook het enige fundamentele aspect dat in de besprekingen 
naar voren kwam. Het was ook het enige aspect dat de begrotingen 
aan het eind van de jaren zestig noemden als doel van het kernenergie
beleid. Illustratief is in dit verband de volgende opmerking van Oele 
(PvdA) in 1966: ,,(-) Ik dacht dat het nu nodig was nog onze kansen 
te grijpen bij de ontwikkeling van de snelle kweekreactoren ... (Wil de 
minister) de Nederlandse industrie nog een kans geven op de trein te 
springen voor het te laat is?" 

- Veiligheidsaspecten. Deze komen pas in 1972 aan de orde. 12 Blijk
baar had men vóór die tijd het volste vertrouwen in de kernreactoren 
en in de voorschriften die de overheid daarvoor had opgesteld. In ver
gelijking met de Verenigde Staten komen deze aspecten in Nederland 
erg laat in de discussie. In Amerika werden namelijk al in 1970 vraag
tekens gezet ten aanzien van de veiligheid van kerncentrales. 

12 In februari 1972, een paar dagen na de regeringsbeslissing, vroeg De Gaay Fortman (PPR) 
of de regering in verband met het Kalkarproject kennis had genomen van vei I igheidsrapporten 
van o.a. de Amerikaanse critici Gofman en Tamplin. Deze wetenschappers wezen al sinds 1969 
in artikelen en boeken op de gevaren van kerncentrales in verband met het veroorzaken van 
kanker door radioactieve stral ing. 
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- A/gemeen maatschappe/üke aspecten. De vraag naar wat voor een 
soort maatschappij we eigenlijk toe gaan, is nagenoeg niet aan de orde 
geweest. Er zijn opmerkingen gemaakt over de exponentiële groei, maar 
alleen Janssen (PPR) heeft expliciet over deze aspecten gesproken, 
echter pas in 1973. Hij zei hierover in maart 1973: "Het gaat om de 
vraag of wij naar een toekomst gaan die voor ons gevoel wél of niet 
leefbaar zal zijn". Woorden als technocratie komen bij de kweekreactor
discussie niet voor en van de vragen over de leefbaarheid van de 
wereld en eigenlijk over de zin van ons handelen, die al door o.a. 
Provo in 1966 werd gesteld, blijkt weinig tot het parlement te zijn door
gedrongen. 

Conclusie 

De beantwoording van de vraagstelling moet dus als volgt luiden. 
Het parlement heeft voor de kweekreactoren gekozen, maar de aan
dacht voor de gevolgen was beperkt tot zeer beperkt. De Tweede Kamer 
heeft slechts een deel van de mogelijke gevolgen bediscussieerd, 
terwijl de Eerste Kamer, zo blijkt wel uit de historische beschrijving, 
nagenoeg geen aandacht aan de gevolgen heeft besteed. 

HET FUNCTIONEREN VAN HET PARLEMENT 

De beantwoording van de vraagstelling leidde tot een niet al te vleiend 
oordeel over het parlement. De vraag is nu: waarom is het zo gegaan? 
Waarom was het aantal aspecten dat het parlement bekeek zo beperkt 
en waarom keek men niet naar de verdere gevolgen voor de inrichting 
van de toekomstige maatschappij? 
Voor het zoeken naar een antwoord op deze vraag volgt hier eerst een 
theorie over het functioneren van het parlement en het falen ervan van 
de politicoloog Van Putten. 13 De verhouding tussen parlement en rege
ring is volgens Van Putten dualistisch, ieder heeft een eigen taak. De 
taak van het parlement is medewetgeving en controle op het regerings
beleid. Het parlement doet dit als vertegenwoordiger van het volk. In 
de praktijk echter kreeg de regering een machtsoverwicht over het 
parlement. Als oorzaken noemt Van Putten de toeneming van de omvang 
en de ingewikkeldheid van de overheidstaak, waardoor het parlement in 
de vorm van kaderwetten steeds meer aan de regering overlaat; het 
gebrek aan deskundigen in het parlement, mede veroorzaakt door de 
kleinere fracties; en het feit dat de controle zich afspeelt aan de opper
vlakte en niet in de diepte. 

Verge/üking 

Gaan de door Van Putten genoemde oorzaken voor het falen van het 
parlement op voor de behandeling van de kweekreactor? Wat de toene-

13 I. van Putten: "Democratie in Nederland"; Aula-pocket. 1975. 
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ming van omvang en ingewikkeldheid van de overheidstaak betreft: 
Economische Zaken ondernam zelf geen kernenergieprojecten, maar 
gaf slechts subsidies aan projecten die voorgesteld waren door de 
industrie. Deze projecten werden o.a. door de IRK beoordeeld (zo'n 12 
adviezen in tien jaar tijds). De kernenergie en de kweekreactoren be
vonden zich nog in een research-stadium en waren dus veel minder 
vervlochten met het sociaal-economisch gebeuren van de dag dan bijv. 
onderwerpen als minimumloon en industrievestigingsbeleid. 

Vervolgens het argument van het gebrek aan deskundigen. Er waren 
of zijn weinig specifieke kernenergiedeskundigen 14 Terlouw (D '66) is 
kernfysicus en De Zeeuw (ex-KVP) is directeur van het Instituut voor 
de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw. Naast hen waren 
er echter ook ingenieurs, chemici en een oud-medewerker van het 
Reactor Centrum Nederland, die allen wel de capaciteiten zullen hebben 
gehad om de technische kant van de zaak te kunnen begrijpen, althans 
in vergelijking met hun tegenspelers, de IRK-Ieden en de ambtenaren. 

Beperkte de controle zich tot de oppervlakte? In de discussies komen 
wel fundamentele aspecten aan de orde, zoals de industriële ontwik
keling en de energievoorziening. Maar het aantal aspecten dat aan de 
orde komt, is vaak zeer beperkt, evenals het aantal deelnemers aan de 
discussie erover. Ook deze door Van Putten veronderstelde oorzaak 
voor het falen van het parlement blijkt slechts beperkt op te gaan voor 
de kweekreactorzaak. 

EVALUATIE 

De theorie van Van Putten geeft dus geen afdoende verklaring voor het 
falen van het parlement. Kenmerkend voor de behandeling van de snelle 
kweekreactor is toch de lange periode waarin ze regelmatig aan de orde 
is geweest en de grote mate van overeenstemming erover tussen 
parlement en regering. Het parlement faalde echter op de volgende 
punten: het bekeek lange tijd slechts één aspect, nl. de industriële ont
wikkeling, de aandacht voor de veiligheidsaspecten kwam laat, en de 
aandacht voor de gevolgen wat betreft de inrichting van de toekomstige 
maatschappij was miniem. Zijn er verklaringen te geven voor dit 
falen? 15, 16 

14 Het aantal deskundigen op kernenergiegebied is nog niet zo gering in vergelijking met veel 
omvangrijker onderwerpen als volksgezondheid en defensie. In 1972 bijvoorbeeld telden Eerste 
en Tweede Kamer in totaal 5 artsen en 1 farmaceut en 3 leden met een hogere militaire 
opleiding. 
15 Gesprekken met mr. J. 1. Vis waren essentieel voor de volgende conclusies en kanttekenin
gen. 
16 Twee suggesties van ex-minister Geertsema in een boek van prof. Daalder ("Parlement en 
politieke besluitvorming in Nederland"; Alphen aan den Rijn, 1975) voor verbetering van het 
functioneren van het parlement lijken ook op dit onderwerp van toepassing te zijn: - de rege
ring moet alternatieven aandragen: dat was in dit geval nooit door de regering gedaan; - de 
regering moet veelvuldig in de commissies overleg plegen met de Kamer: dit gebeurde wel 
voor de beslissing van juli 1967. maar voor de beslissing van 1972 was van overleg geen 
sprake. 
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Een gebrek aan deskundigen bleek er niet direct te zijn. Een mogelijke 
verklaring is, dat slechts een beperkt aantal Kamerleden zich met 
kernenergie bezighield en dat dit steeds leden met een technische 
opleiding waren. De keuze van hun opleiding doet al een positieve 
houding tegenover technische ontwikkelingen vermoeden. Anders ge
zegd: de door technici opgestelde plannen werden en worden in het 
parlement beoordeeld door mensen met dezelfde achtergrond. Hierdoor 
kwamen waarschijnlijk heel wat vooronderstellingen niet expliciet naar 
boven. 

Uit zichzelf leek het parlement weinig lijn te brengen in het denkproces 
over de kernenergie-ontwikkeling. Men volgde slechts wat de regering 
deed en nam zelf geen initiatieven. Tussen 1962 en 1973 is er ten 
aanzien van de kweekreactoren geen enkele motie ingediend en ook 
geen interpelatie aangevraagd. De Kamers lieten dus wat dat betreft 
hun agenda door de regering bepalen, waardoor het voor hen erg 
moeilijk werd om verder te komen dan ad hoc-opmerkingen, maar dat 
is een zaak die het parlement zelf in de hand heeft. 

Opvallend is m.i. het gebrek aan een goed uitgebalanceerde visie op 
de ontwikkeling van de maatschappij. Aan zo'n toekomstvisie hadden 
de Kamerleden de kernenergie-ontwikkeling kunnen toetsen. Pas in 
1973, bij de behandeling van de Wet financiering snelle kweekreactor, 
zijn de meeste van de betrokken Kamerleden in staat wat dieper op de 
kernenergie-ontwikkeling in te gaan, maar dan speelt de kweekreactor 
al zo'n elf jaar in het parlement. 

Eerste Kamer 

De Eerste Kamer, die geacht wordt in een wat rustiger sfeer dan de 
Tweede op de problemen in te gaan, heeft - ruw gezegd - zichzelf 
ten aanzien van de kweekreactor een brevet van onvermogen gegeven. 
Bij dit onderwerp gaven de Eerste-Kamerleden weinig blijk van enige 
diepgang en enige toekomstvisie, misschien op een enkele uitzondering 
na. Toch zou dit typisch een onderwerp voor de Eerste Kamer moeten 
zijn: de gevolgen voor de korte termijn waren gering en de zaak vereiste 
- mijns inziens - vooral bezinning op de gevolgen op lange termijn. 
Naar een verklanng voor het falen van de Eerste Kamer kan ik slechts 
gissen: een geringe belangstelling voor dit soort puur technisch lijkende 
onderwerpen, een gebrek aan creativiteit of fantasie? 

Deze inactieve indruk van de Eerste Kamer lokt een opmerking uit over 
een instrument waarover zij beschikt. Het is een instrument dat goed 
aansluit bij haar bezinnend en afstandnemend karakter. Het betreft het 
enquêterecht. Enquêtes worden nagenoeg nooit ingesteld, omdat dit in 
de Tweede Kamer erg moeilijk ligt, vanwege haar directe relatie met 
de regering. Stemmen vóór het instellen van een enquête zou geïnter
preteerd kunnen worden als een uiting van wantrouwen in de regering, 
hetgeen voor regeringspartijen vaak een groot bezwaar zal zijn. In de 

50 Politiek perspectief, mei/juni 1977 



Eerste Kamer staan de partijen losser ten opzichte van de regering 
en vanwege haar bezinnend en afstandnemend karakter is zij veel meer 
dan de Tweede Kamer de geëigende instelling om enquêtes in te 
stellen. In de Verenigde Staten zijn het ook meestal commissies uit 
de Senaat, de tegenhanger van onze Eerste Kamer, die zaken als de 
Lockheed-affaire en Watergate onderzoeken. 
Desondanks heeft de Eerste Kamer nooit afzonderlijk gebruik gemaakt 
van haar enquêterecht. Ook hier weer blijft het een vraag wat de 
oorzaak van deze inactiviteit is. Neemt zij zichzelf wel serieus? 

Trage informatie 

Het punt van de late aandacht voor de veiligheidsaspecten heeft te 
maken met de informatie. Was het gebrek aan belangstelling bij de 
Kamerleden voor wat er zich in de Verenigde Staten afspeelde? Waarom 
hebben de ambtenaren deze informatie niet door gegeven? Hierbij valt 
te denken aan de zaak-Begemann 17 en aan de opmerking van De Brauw 
(DS '70) in 1973, dat de regering het Kalkarproject niet wist te relati
veren en alternatieven negatief benaderde. 

Nog een laatste gedachte. Een zaak als kernenergie heeft vooral op de 
lange termijn gevolgen voor de inrichting van onze maatschappij. Om 
deze gevolgen te kunnen doorzien is veel denktijd nodig en is het be
langrijk dat al vanaf de beginfase meegedaan wordt aan de gedachten
vorming. Daarom is het waarschijnlijk zinvol als Kamerleden of hun 
assistenten als toehoorder aanwezig kunnen zijn bij de vergaderingen 
van adviesorganen als bijvoorbeeld de IRK. Hierdoor worden de Kamer
leden al in een vreog stadium geconfronteerd met het onderwerp zelf 
en met de mogelijke beperktheid waarmee het in zo'n raad bekeken 
wordt. 

Weinig verandering na 1973 

Na 1973 blijken de meningen van de Kamerleden over kweekreactoren 
weinig of niet te veranderen. In september 1976 behandelde de Tweede 
Kamer de deelname van de SEP aan het Franse Super-Phénix-kweek
reactorproject. Minister Lubbers ziet dit project de plaats innemen van 
een tweede fase van het Kalkarproject. Het Franse project lijkt econo
misch wel verantwoord en bovendien doet West-Duitsland er ook aan 
mee. 
De standpunten van de fracties over dit Franse project zijn dezelfde 
als in 1973 ten aanzien van het Kalkarproject. PvdA en 0 '66 vinden 
het economisch niet verantwoord. De christen-democratische fracties 

17 Begin 1974 weigerde Economische Zaken een speciaal nummer van "Washington Nieuws" 
uit te geven. Begemann, die voor het departement van Economische Zaken verbonden was aan 
de Nederlandse ambassade in Washington, had dit nummer geschreven. Het ging over de 
kritiek in Amerika op de kernenergie. De censuur van Economische Zaken leidde er toe dat het 
dienstverband met Begemann verbroken werd. 
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willen de deur niet op slot doen en door deelname een vinger aan de 
pols blijven houden. De VVD is nog steeds vóór vanwege de idustriële 
ontwikkeling en de energievoorziening. Alleen de PPR heeft een heel 
scala van bezwaren. 

Wederom werd er weinig gesproken over de gevolgen van de kern
energie-ontwikkeling voor de leefbaarheid van onze samenleving in de 
toekomst. 
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Boeken & brochures 

Ontvangen publikaties'" 

Politieke stromingen 

"Politieke stromingen in Nederland -
inleiding tot de geschiedenis van de 
Nederlandse politieke partijen", door 
prof. dr. J. Lipschits; uitg. Kluwer, De
venter; 1977; 80 pag.; f 8,50. 

In dit boekje wordt in kort bestek de 
oorsprong nagegaan van de politieke 
partijen die vóór de verkiezingen van 
mei 1977 in de Tweede Kamer één of 
meer zetels behaalden. Een antwoord 
wordt gegeven op vragen als: wanneer 
en hoe zijn de partijen ontstaan, waar
op grijpen ze terug, welke afsplitsingen 
en fusies zijn er geweest? Leidraad 
bij dit onderzoek naar de "familie
oorsprong der politieke partijen" vor
men de vier belangrijkste politieke stro
mingen: protestants-christelijk, socialis
tisch/communistisch, katholiek en libe
raal. Voor elk van deze vier stromingen 
wordt de partijpolitieke ontwikkeling 
geschetst, eerst tot het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog en vervolgens 
sedert 1945. 

Protestants-christelijke partijen 

"De protestants-christelijke stroming 
tot 1940", door prof. dr. J. Lipschits; 
uitg. Kluwer, Deventer; 1977; 123 pag.; 

f 17,50. 

De auteur gaat na wat de familie
oorsprong is van de protestants-chris
telijke partijen. Het ontstaan van die 

partijen wordt gekenmerkt door talrijke 
afsplitsingen en fusies, die veelal te 
relateren zijn aan verschillende protes
tants-christelijke kerkformaties. Aan de 
hand van twee schema's wordt duide
lijk gemaakt, hoe de partijen zijn ont
staan, en welke invloed de kerkforma
ties daarop hadden. Ingegaan wordt op 
de protestants-christelijke clubs en 
fracties, de geografische spreiding van 
de kiezersaanhang, de sociale achter
gronden en de invloed van de voor
mannen als Groen van Prinsterer, 
Kuyper, Lohman en Staalman, die allen 
een speciale betekenis hadden bij het 
tot stand komen van de verschillende 
partijen. 

Aantjes 

"Willem Aantjes", door Rob Vermaas; 
uitg. Bert Bakker, Amsterdam; 1977; 
159 pag.; f 17,50. 

Dit boek is bedoeld als een nadere 
kennismaking met Willem Aantjes, de 
voorman van de ARP. Vermaas heeft 
zijn optreden van nu en zijn ontwikke
ling van christelijk-conservatief naar 
christelijk-sociaal willen schetsen tegen 
de achtergrond van de ontwikkelingen 
in de ARP sinds de Tweede Wereld
oorlog. Het is een journalistieke schets. 
De auteur heeft diverse gesprekken 
met de geportretteerde gevoerd, en hij 
I.aat ook Aantjes zelf via aanhalingen 
uit artikelen en redevoeringen uitvoerig 

* De aankondigingen in deze rubriek zijn merendeels gebaseerd op samenvattingen en andere 
informatie van de kant van de uitgevers. Wij willen de lezers graag attent maken op de vele 
publikaties die ons worden toegezonden, maar zoals men zal begrijpen, ontbreekt ons de ge
legenheid al deze boeken en brochures zelf te (laten) beoordelen. (Red.). 
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aan het woord om rechtstreeks te laten 
blijken wie hij is en wat en hoe hij 
denkt. De levensloop van Aantjes 
wordt beschreven, zijn opvoeding en 
geestelijke achtergrond. En uiteraard 
krijgt ruime aandacht de houding van 
de ARP-leider in de tijd dat zijn partij 
ernstig verdeeld was over twee onder
werpen: de komst van het kabinet-Den 
Uyl en de vorming van het CDA. 

Socialisme 

"Geschiedenis van het socialisme in 
Nederland in het kader van zijn tijd" 
(2 delen), door dr. H. de Vos; uitg. 
Het Wereldvenster, Baarn; 1976; 247 
en 255 pag.; f 37,50 per 2 delen. 

De auteur, oud-hoogleraar te Gro
ningen in de ethiek en de wijsbegeerte 
van de godsdienst, wil met dit werk 
voorzien in een leemte in de vader
landse geschiedschrijving. Deel 1 geeft 
de voorgeschiedenis van het moderne 
social,isme vanaf Domela Nieuwenhuis 
via onder andere Pieter Je lies Troelstra, 
de SDAP, het AJC en de talloze andere 
socialistische partijen en stromingen, 
tot en met de bezetting; de schrijver 
gaat onder meer in op Marx, Engels, 
het anarchisme en de Russische Revo
lutie. Deel 2 begint met de Koude 
Oorlog en eindigt met de huidige 
situatie; het gaat onder andere over 
de VN, de NAVO, de EEG, de Neder
landse Volksbeweging, de oprichting 
van de PvdA. de kwestie-Indonesië, de 
CPN en de Derde Wereld. In beide 
delen wordt ook de economische en 
sociale toestand in Nederland, en in
dien nodig in de rest van de wereld, 
aangegeven, wanneer dat van belang is 
om het optreden van socialistische par
tijen of personen te begrijpen. 

Delegatie 

"Terugtred van de wetgever", door dr. 
M. C. P. M. van Schendelen; uitg. 
Samsam, Alphen aan den Rijn, 1976; 
91 pag.; f 17,-. 
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Dat het hoger gezag aan enig lager 
gezag de bevoegdheid verleent iets 
nader bindend te regelen, is een be
kend verschijnsel. Men kan dat aan
duiden met de term "delegatie van 
regelgevende of wetgevende bevoegd
heid". Vooral een eeuw geleden was 
het de vraag of en in hoeverre delega
tie van wetgeving geoorloofd is en 
waar de grenzen van toelaatbaarheid 
liggen. Tegenwoordig is de vraag veel
eer wat de nadelige of voordelige bij
verschijnselen van delegatie zijn. Hoe 
men deze ook beoordeelt en wel.ke 
beschouwing men er ook aan wil vast
koppelen, steeds zal men in de analyse 
van de feiten moeten uitgaan. In Ne
derland, de Verenigde Staten, West
Duitsland en Groot-Brittanië hebben 
juristen en sociale wetenschappers hun 
eventuele verlangen naar zo'n kwan
titatief inzicht tot dusver volledig weten 
te onderdrukken. In dit boekje wordt 
verslag gedaan van, voor zover be
kend, het eerste kwantitatieve onder
zoek naar delegatie van wetgevende 
bevoegdheid. De pretentie is beperkt; 
het onderzoeksverslag is primair be
schrijvend en verkennend. 

Civiel recht 

"Acht civilisten in burger"; bundel on
der redactie van J. M. van Dunné, P. 
Boelens en A. J. Heerma van Voss; 
uitg. Tjeenk Willink, Zwolle; 1977; 296 
pag.; f 27,50. 

Deze bundel is uitgegeven ter gelegen
heid van het 50-jarig bestaan van het 
Nederlands Juristenblad. Het boek be
vat interviews met acht juristen met 
een naam in het civiele recht (burgerlijk 
recht), overigens alle acht de leeftijd 
van 70 jaar gepasseerd en teruggetre
den uit ambt of praktijk. Bij de vorm
geving van de interview-tekst zijn de 
vragen weggelaten, zodat louter mono
logen zijn overgebleven. Als doel van 
de vraaggesprekken gold, dat aandacht 
gegeven zou worden aan memoires 
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over het vak en de mensen die men 
gekend heeft, en daarnaast aan de 
persoonlijke visie op de wijze waarop 
het privaatrecht zich ontwikkeld heeft 
in theorie en praktijk. Al.s thema's 
werden aangegeven: de plaats van 
rechter en wetgever in de rechtsont
wikkeling; recht en politiek; recht en 
maatschappijwetenschappen; het juri
disch onderwijs. De acht civilisten: 
Beekhuis, Dooyeweerd, Dorhout Mees, 
Kisch, Langemeijer, Petit, Pitlo en 
Veegens. 

Buitenhuwelijkse relaties 

"Samen-leven - de buitenhuwelijkse 
relatie in het recht"; uitg. Stichting Ars 
Aequi, Postbus 1043, Nijmegen; 1977; 
130 pag.; f 7,-. 

Deze bijzondere aflevering van het 
juridisch studentenblad Ars Aequi be
vat de resultaten van een onderzoek 
dat door een groep juristen is gedaan 
naar de juridische aspecten van de 
twee-relatie bu iten het huwelijk. Met 
een gedetailleerde vermogensrechtelij
ke regeling voor de in de relatie aan
wezige knelpunten beoogt de uitgave 
een handvat te vormen voor het nota
riaat. Zij doet tegel,ijkertijd een appel 
op de wetgever, zowel ten aanzien van 
het bestaande huwelijksvermogensrecht 
als ten aanzien van de problematiek 
rond de buitenhuwelijkse relaties. Een 
aantal lijnen worden uitgezet waarlangs 
de wetgevingsactiviteiten zich in de 
nabije toekomst zouden kunnen voltrek
ken. Vanwege de geboden beknoptheid 
moest worden afgezien van een be
handeling van problemen verbonden 
aan het uit meer dan twee personen 
bestaand samenlevingsverband en aan 
de positie van natuurlijke kinderen. 

Rechtsgeschiedenis 

"Nederlands rechtsgeschiedenis, 1975-
1795", door mr. P. J. Verdam, uitg. 
Samsam, Alphen aan den Rijn; 1976; 
141 pag.; f 24,75. 
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De vorige eeuwen onze eigen tijd 
hebben meer veranderingen in het 
recht te zien gegeven dan veel eeuwen 
daarvoor. Dit boek behandelt in kort 
bestek deze nieuwste geschiedenis. De 
schrijver gebruikt hierbij de retrograde 
methode: hij begint in 1975 en gaat 
terug tot 1795. Het is de methode van 
wie in de archieven naar zijn voor
ouders zoekt. Door bij vandaag te be
ginnen en terug te werken blijft het 
contact met het heden I.evend. Het 
onderscheid tussen uit- en inwendige 
geschiedenis valt weg en de grenzen 
van publiek- en privaatrecht worden 
net zo lichtvaardig overschreden als de 
huidige praktijk doet. Verdam gaat uit 
van de stelling dat de geschiedenis 
van het recht een onderdeel is van de 
geschiedenis der gehele maatschappij. 
Daarom brengt hij de rechtsgeschie
denis in verband met de bredere ge
schiedenis van maatschappelijke ver
schijnselen. 

Ruimtelijke ordening 

"Ruimtelijke ordening in Nederland"; 
drs. H. van der Weijde e.a.; uitg. Sam
sam, Alphen aan den Rijn; 1976; 183 
pag.; f 35,50. 

In de reeks Hand- en leerboeken der 
bestuurswetenschappen verscheen dit 
deel over ruimtelijke ordening. Het is 
niet een handboek voor planologische 
vaklieden, maar een oriënterende in
!,eiding, in de eerste plaats voor be
stuurders, leden van vertegenwoordi
gende lichamen en bestuurlijke ambte
naren. Het boek heeft de bedoeling de 
achtergronden, de huidige vorderingen 
en ook de problemen en de tekorten 
van de ruimtelijke ordening te schet
sen. De taken van de verschillende 
overheidsorganen worden belicht: ir. H. 
T. Vink behandelt de lokale ruimtelijke 
ordening, dr. ir. R. van de Waal de 
regionale en de provinciale aspecten, 
mr. J. A. C. de Jonge de eigen taak 
van het rijk. Drs. H. van der Weijde 
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beziet de periodes voor en na 1945 
vanuit ordeningsoogpunt. Samen met 
de inmiddels overleden prof. dr. W. 
Steigenga licht hij begrippen en rel,a
ties uit de wereld van de ruimtelijke 
ordening toe, en geeft een theoretische 
verdieping van problemen die uit de 
ruimtelijke situatie voortvloeien. 

Bouw- en woon beleid 

"Socialistisch woonbeleid - een büdra
ge tot het beheer van de gebouwde 
omgeving"; publikatie van de Wiardi 
Beckman Stichting; uitg. Kluwer, De
venter; 1976; 137 pag.; f 15,50. 

Dit boekje, geschreven door WBS
stafmedewerker Paul Friese, gaat over 
woningbouw en volkshuisvesting. Door 
de omvangrijke woningbouw na de 
Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland 
een nieuw gezicht, dat niet in alle 
opzichten bevalt: eentonigheid van 
nieuwe stadswijken, ernstige verstoring 
van het plattel,andskarakter van delen 
van ons land, slaapsteden waardoor 
velen werden gedwongen tot grote 
mobiliteit, veronachtzaming van de 
binnenstadsproblemen, grote aantallen 
werkloze bouwvakarbeiders. Dergelijke, 
pas laat geconstateerde problemen, 
geven aanleiding om het tot nu toe ge
loerde woningbouwbeleid aan de hand 
van hedendaagse inzichten aan een 
kritische doorlichting te onderwerpen. 
De schrijver beoogt de contouren van 
een socialistisch bouwbeleid te stoelen 
op de inzichten van thans; het nieuwe 
beleid dient de fouten uit het verl,eden 
te kunnen vermijden. Dat beleid zou 
moeten leiden zowel tot verbetering 
van de ruimtelijke ordening als tot meer 
woongenot voor de burger. 

Economische orde 

"Over de economische orde in Neder
land"; geschrift van de Prof. mr. B. M. 
Teldersstichting (VVO), Oen Haag; 
1977; 121 pag.; f 10,-. 
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Met deze nota wil de Teldersstichting 
als het ware het destillaat brengen van 
een continu stud ieproces over de werk
loosheid in Nederland. Een middel tot 
bestrijding daarvan is het meer in de 
pas blijven van de jaarlijkse groei van 
de col,lectieve sector bij de groei van 
het nationaal inkomen. Het eerste deel 
van dit geschrift betreft het waarom 
van de keuze voor de sociale markt
economie. In het tweede deel behan
delt de schrijver enkele facetten van de 
economische orde, waarbij vooral 
plaats is ingeruimd voor de industrie
politiek. In de daaraan gewijde para
grafen wordt gepoogd een samenvat
tend beeld te geven van datgene wat 
onder industriepolitiek naar liberale 
snit moet worden verstaan. De nota is 
geschreven door mr. drs. F. Bolkestein, 
daarbij geassisteerd door ir. Rauwerda. 

Inkomenspolitiek 

"Inkomenspolitiek", door Ad Schouten; 
uitg. Stichting Kader- en Vormingswerk 
ARP, Oen Haag; 1977; 88 pag.; f6,25. 

De Stichting Kader- en Vormingswerk 
ARP ziet als een van haar taken het 
uitgeven van informatie- en cursusma
teriaal voor politieke scholing en vor
ming. Ad Schouten, voormal,ig Tweede
Kamerlid, belicht in dit kader vanuit 
een principiële stellingname tal van 
aspecten die zich voordoen op het ter
rein van de inkomenspolitiek. Hij gaat 
uitvoerig in op standpuntbepalingen 
van de zijde van socialisten en libera
len. Daartegenover probeert hij een 
bijbelse visie te stellen. Aan het slot 
van het boekje schetst Schouten een 
christelijk toekomstmodel. Het blijkt. 
dat er ingewikkelde gedachten zijn 
ontwikkel,d over de inkomenspolitiek 
en dat er lastige woorden zijn bedacht 
om die ingeWikkelde gedachtenspinsels 
aan anderen te kunnen doorgeven. De 
schrijver heeft geprobeerd op een voor 
iedereen begrijpelijke wijze deze mate
rie uit de doeken te doen. 
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Werkgelegenheid 

"Verlegenheid rond werkgelegenheid", 
door P. Nijkamp en N. Vogelaar; uitg. 
De Vuurbaak, Groningen; 1977; 68 
pag.; f 9,90. 

Deze brochure, uitgegeven in samen
werking met de Groen van Prinsterer 
Stichting (GPV), heeft de bedoeling 
een achtergrond te verschaffen voor 
een verder denken over de huidige 
vraagstukken van arbeid en werkge
legenheid. Getracht is om een aantal 
contouren te schetsen voor een visie 
op arbeid in onze moderne samenle
ving, waarbij de bijbelse openbaring 
als richtsnoer is genomen. Daartoe is, 
naast een historische schets van een 
aantal vraagstukken rond het thema 
arbeid, vrij veel aandacht besteed aan 
een beschouwing over het wezen en 
de pl,aats van de arbeid. Van daaruit 
is een poging ondernomen om een 
reeks moderne arbeidsvraagstukken -
zoals werkloosheid, inspraak, milieu
behoud versus werkgelegenheid, werk
gelegenheidspolitiek, enz. nader 
onder de loep te nemen. Tevens wordt 
ruime aandacht geschonken aan het 
werkgelegenheidsbeleid dat van over
heidswege wordt gevoerd. 

Arbeid 

"Ref/exies over arbeid", door Frans 
lacobs; uitg. Samsom, Alphen aan den 
Rijn; 1976; 115 pag.; f 15,-. 

In dit boek wordt een gangbare defi
nitie van arbeid, waarin arbeid slechts 
een middel is om andere doeleinden 
te bereiken, geconfronteerd met een 
omschrijving ervan volgens welke hij 
een centraal moment vormt van het 
mens-zijn. De auteur beperkt zich niet 
tot economische en politieke beschou
wingen die een rechtvaardige ordening 
van ieders deelname aan het produktie
en consumptiebestel nastreven. Hij wil 
duidelijk maken welke zin aan de ar
beid moet worden toegekend in het 
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geheel van een cultuur en zelfs van 
het mensenleven. Wanneer men aldus 
een gebiologeerd worden door de 
(economische en politieke) middelen 
doorbreekt en de (culturele) doeleinden 
thematiseert, komt aan het licht dat de 
door velen nagestreefde ontkoppeling 
van prestatiemaatschappij en vrije
tijdscultuur geenszins vanzel.fsprekend 
is. De reflexie op deze problematiek 
speelt zich af tegen de achtergrond van 
het denken van Hegel, Marx en Freud. 

Midden- en kleinbedrijf 

Publikaties van de Raad voor het Mid
den- en Kleinbedrijf, Den Haag: 

1. "Programmering en kernpunten van 
het onderzoek"; 1976; 45 pag.; f 15,75. 

In dit rapport is geprobeerd de proble
matiek van het midden- en kleinbedrijf 
te analyseren en richtlijnen te geven 
voor de programmering van de werk
zaamheden van het raadsbureau, reke
ning houdend met de eisen die daar
aan, gezien het karakter en de taak
stelling van de raad, moeten worden 
gesteld. 

2. "Consumentenkoop" ; 1976; 71 pag.; 
f 18,50. 

Dit rapport bevat in hoofdzaak een 
reactie op een gezamenlijke nota van 
de Consumentenbond en het Konsu
menten Kontakt, waarin aangedrongen 
wordt op het verfijnen resp. het uit
bouwen van de algemene wettelijke 
regeling van de koopovereenkomst 
zoal,s deze is neergelegd in de artike
len 1493 e.v. van het Burgerlijk Wet
boek, voor transacties waarbij een 
particuliere consument als koper is 
betrokken. 

3. "De resistentie van ondernemingen 
in de detailhandel" (interimrapport); 
1976; 46 pag.; f 13,75. 

Dit rapport bevat de resultaten van een 
onderzoek dat er op gericht was de 
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lengte van de periode te bepalen waar
over ondernemers in de detailhandel 
gemiddeld genomen werkzaam zijn (ge
weest). Ook is gepoogd te achterhalen 
welke factoren de lengte van die 
per:ode beinvloeden. 

4. "Fiscaal winstbegrip en financie
ringsfaciliteiten voor zelfstandigen"; 
1977; 70 pag.; f 12,50. 

Dit rapport bevat een studie van de 
'{iscale lasten die ingevolge geldende 
en nieuwe belasLngwetten drukken op 
het midden- en kleinbedrijf en de 
daarin werkzame personen. Voorts 
worden voorstellen gedaan om in die 
wetten met de eigen aard van het 
midden- en kleinbedrijf rekening te 
houden, zodanig dat zij met de be
langen van die bedrijfsvorm overeen
komen. 

Economische Zaken 

"Crisis en continuïteit - Economische 
Zaken, de oliecrisis en andere turbu
lenties", door U. Rosenthal en G. H. 
Scholten; uitg. Samsom, Alphen aan 
den Rijn; 1977; 151 pag.; f21,50. 

Het departement van Economische Za
ken is in een tijd van werkgelegen
heids· en energieproblemen van meer 
clan gewone betekenis. Dit boek analy
seert het functioneren van het departe
ment tegen de achtergrond van be
!,angrijke gebeurtenissen in 1973: de 
komst van het kabinet-Den Uyl, interne 
reorganisaties, de opvolging van de 
secretaris-generaal en in het bijzonder 
de oliecrisis. De auteurs bespreken 
onder meer hypothesen over de be
sluitvorming in crisissituaties. Uniek 
voor Nederland is een grotendeels op 
een enquête onder hoge ambtenaren 
van het ministerie gebaseerde analyse, 
die inzicht geeft in hun gedragingen 
en in hun opvattingen over de minister 
en het kabinet, de interne verhou
dingen op het departement en het 
sociaal-econom'sch beleid. 
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Welzijn - een probleem 

"Welzijn als probleem", door Rudy 
Koopmans; uitg. Samsam, Alphen aid 
Rijn; 1976; 211 pag.; f 19,50. 

Dit boek is geschreven voor al diege
nen die op de een of andere wijze te 
maken krijgen met de verbinding socio
logie - welzijnswerk: welzijnswerkers, 
sociologen die op of ten behoeve van 
het welzijnswerkterrein opereren, do
centen, studenten, maar ook directies, 
subsidiegevers, actievoerders. Aange
sneden worden onderwerpen die liggen 
op het brede terrein van de sociale 
probl,ematiek en/of het gebied van de 
sociologie voor of van het welzijns
werk. De behandeling van de verschil
lende onderwerpen is zoveel mogelijk 
toegespitst op Nederlandse situaties. 
De auteur is er van uitgegaan dat de 
lezer/gebruiker van het boek reeds een 
zeker inzicht heeft in de gangbare 
sociologie-beoefening én in de denk
wijze van het historisch materialisme. 

Welzijn en werkloosheid 

"Welzijn zonder werk", door Hein de 
Graaf; uitg. NIMAWO (Nederlands In
stituut voor Maatschappelijk Werk On
derzoek), Eisenhowerlaan 150, Den 
Haag; 1977; 83 pag.; f 4,-. 

De laatste tijd komen er activiteiten 
met werklozen van de grond door 
initiatieven vanuit het welzijnswerk, ge
meenten, kerken, enz. Er is behoefte 
aan oriëntatie op theoretische kennis, 
aan uitwisseling van praktijkervaringen 
en suggesties voor opzet en program
mering van deze activiteiten. In dit 
boekje wordt getracht de veldwerkers 
vanuit praktijk en theorie een handrei
king te bieden. Zo wordt ingegaan op 
de vraag of bij projecten met werklo
zen geleerd kan worden van de erva
ringen opgedaan in het werken met 
bejaarden en WAO'ers. Tevens wordt 
een appel gedaan op instellingen voor 
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welzijnswerk om zich tijdig toe te rus
ten om ook voor deze specifieke pro
bleemgroepen goed te kunnen functio

neren. 

Cultuurpolitiek 

"Met de rede der wanhoop - cultuur
politiek in perspectief", door Milo 
Anstadt; uitg. Het Wereldvenster, 
Baarn; 1977; 127 pag.; f 18,50. 

De auteur noemt als uitgangspunt van 
dit geschrift de opdracht van een hu
manitaire levenshouding. Primair voor 
die houding is de vrijheid, die niet 
bedreigd mag worden door de elkaar 
duldende en versterkende invloeden 
van bureaucratie, meritocratie en popu
I,isme. De thema's van het boek zijn 
een aantal culturele aspecten van de 
huidige samenleving, waarbij het begrip 
cultuur in zijn ruimste betekenis wordt 
opgevat. Een aantal facetten zijn: de 
geestelijke en materiële patronen waar
in de mensen met elkaar leven, hun 
maatschappelijke omgangsvormen, hun 
stofwisseling met de natuur, hun eigen
doms- en produktieverhoudingen, hun 
verwerking van onbewuste impulsen, 
hun idealen en verwachtingen, hun 
mythen en vooroordelen, hun tradities 
en symbolen, hun leerprocessen en 
overdrachtsmethodes, hun spel en 
amusement, hun creaties en prestaties, 
hun geluk en tragiek. Deze el,ementen 
hangen met elkaar samen en werken 
op elkaar in. 

Buurtwerk 

"Meer kansen voor de buurt; werkboek 
voor buurthuis- en clubhuiswerk in 
oude stadswijken", door Joop Simonse. 
uitg. Samsom, Alphen aan den Rijn; 
1977; 195 pag.; f 22,50. 

In de meeste oude stadswijken zijn al 
vele jaren club- en buurthuizen actief. 
Zij hebben zich ontwikkeld tot een on
misbare basisvoorziening voor de be-
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woners van deze wijken. Toch ontbrak 
tot nu toe een handboek voor de 
werkpraktijk in deze huizen. De schrij
ver, staffunctionaris sociaal-cultureel 
werk van de Katholieke Stichting voor 
Gezin en Jeugd te Rotterdam, wil met 
dit boek in dat gemis voorzien. Hij 
gaat in op doelstellingen, werkwijze 
en middel,enkeuze van het club- en 
buurthuiswerk, hij behandelt praktische 
zaken als de rol van de beroepskracht 
en van de vrijwillige medewerker, po
sitie en functie van de teamleider, hij 
geeft consuqenties van het beroeps
beeld aan voor de inhoud van de be
roepsopleidingen, en hij verschaft 
direct bruikbare informatie voor de 
werkpraktijk. 

Geneesmiddelenvoorziening 

"Winst op recept - de geneesmiddelen
voorziening in Nederland"; publikatie 
van de Wiardi Beekman Stichting; uitg. 
Kluwer, Deventer; 1977; 210 pag.; 
f 24,50. 

De moderne chemische industrie heeft 
geneesmiddelen ontwikkeld waardoor 
kwalen waar de mensheid vroeger 
machteloos tegenover stond, kunnen 
worden overwonnen. Dat is een plus
punt, echter met schaduwzijden. Er 
wordt aan geneesmiddelen door de 
farmaceutische industrie veel gel,d ver
diend. Er worden meer geneesmiddelen 
op de markt gebracht dan nodig, en er 
worden er meer gebruikt dan wenselijk 
is. Deze studie gaat over het genees
middel als winstobject, als zoethouder
tje, als ontwijkingsmogelijkheid voor de 
werkelijke overwinning van sommige 
kwa:en. Het geneesmiddel wordt niet 
zozeer bezien in verband met de te 
bestrijden kwaal, maar meer tegen de 
achtergrond waarin het gemaakt en 
geconsumeerd wordt: hoe is de indu
strie opgebouwd, hoe worden genees
middelen op de markt gebracht, en 
hoe komt het dat zoveel mensen zoveel 
p:lien slikken? 
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Abortus in België 

"Abortus; verslagen van de Belgische 
Staatscommissie voor de ethische pro
blemen"; uitg. D. A. P. Reinaert, Zele, 
België; 1977; 101 pag.; prijs niet aan
gegeven. 

In de regeringsverklaring van premier 
Tindemans (begin 1974) werd aange
kondigd dat een pakket van sociaal
ethische problemen zou worden aange
pakt, waarbij het abortusprobleem on
getwijfeld het meest hete hangijzer 
was. Er werd een Staatscommissie 
voor de ethische problemen ingestel,d, 
die tot opdracht kreeg gefundeerde 
adviezen uit te brengen met het oog 
op te nemen beleidsmaatregelen. Het 
advies van deze commissie over abor
tus provocatus is uiteengevallen in 
twee verslagen: een meerderheids- en 
een minderheidsverslag. Dit boekje 
geeft enkel een objectieve samenvat
ting van beide rapporten. 

Ontwikkelingssamenwerking 

"Onderontwikkeld - politieke partijen 
over ontwikkelingssamenwerking"; uitg. 
Interkerkelijk Vredesberaad (Parkweg 
20a, Voorburg) en Nederlandse Orga
nisatie voor Internationale Ontwikke
lingssamenwerking (NOVIB, Den 
Haag); 1976; 108 pag.; f 5,-. 

Het Sociologisch Instituut van de 
Utrechtse universiteit heeft in opdracht 
van het IKV, de NOVIB en de NCO 
(Nationale Commissie Ontwikkelings
samenwerking) een wetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd naar de gedra
gingen van de politieke partijen in de 
Tweede Kamer gedurende het bewind 
van het kabinet-Den Uyl. De resultaten 
daarvan zijn neergelegd in een rapport 
dat vervolgens is doorgesproken met 
de politieke partijen. Dat rapport en 
de aansluitende gesprekken liggen ten 
grondsclag aan dit boekje. Auteur is 
Kees Schaepman, oud-journalistiek 
medewerker van de NOVIB. In een 
inleidend hoofdstuk wordt door IKV 
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en NOVIB aangeduid rond welke vra
gen en dilemma's het parlementaire 
gebeuren zich afspeelt. 

Angola 

"Angola", door H. J. Neuman; uitg. 
Nederlands Instituut voor Vredes vraag
stukken, Den Haag; 1976; 115 pag.; 
f5,-. 

Dit boekje bevat geen uitvoerige ver
handeling over land en volk van An
gola. Wel probeert het dUidelijk te 
maken dat zich in Angola al heel wat 
had afgespeel,d voordat het licht van 
de Oost-West-tegenstelling op dat land 
viel. De schrijver geeft aan hoe en 
tegen welke achtergrond de nationa
listische bewegingen zich hebben ont
wikkeld. Onder meer blijkt, dat de Cu
baanse hulp aan de MPLA dateert van 
lang vóór 1975. Ook worden behan
deld de ontbinding van het Portugese 
kolonialisme en het onvermogen van de 
Angolese nationalisten om vervolgens 
één lijn te trekken. Tenslotte vertelt 
Neuman het verhaal van de buitenland
se interventie. Er bestaat - aldus de 
auteur - een zeker verband tussen het 
streven naar ontspanning en de mis
lukking van de Amerikaanse interventie 
in Indochina. De Angolese oorlog ligt 
nog maar kort achter ons. Daarom 
wordt slechts vragenderwijs ingegaan 
op de mogelijke gevolgen voor de 
ontspanning van het uitblijven van een 
Amerikaanse interventie in Angola. 

Suriname onafhankelijk 

"Het laatste hoofdstuk", door B. Ooft; 
uitg. Stichting Landelijke Federatie van 
Welzijnsstichtingen, Postbus 520, 
Utrecht; 1976; 111 pag.; prijs niet aan
gegeven. 

Dit boek bevat een analytisch verslag 
van het overleg en de ontwikkelingen 
rond de onafhankelijkheid van Surina
me zoals die in de jaren 1974 en 1975 
vanuit een Nederlandse gezichtshoek 
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konden worden waargenomen. Het ver
slaggevend gedeel,te legt uit hoofde 
daarvan niet zozeer de nadruk op ge
beurtenissen in Suriname zelf, maar 
tracht aan te geven hoe deze gebeur
tenissen in Nederland werden geïnter
preteerd en ingepast in het geheel van 
beslissingen die uiteindelijk tot de on
afhankelijkheid van Suriname hebben 
geleid. In twee aparte hoofdstukken 
worden de vraagstukken van de ont
wikkelingssamenwerking en de natio
naliteitenregeling behandeld, met de 
daaraan toegevoegde overeenkomst 
betreffende vestiging van wederzijdse 
onderdanen op het grondgebied van 
Nederland en de nieuwe staat Surina
me. 

De Tweede Wereldoorlog 

"Oe Tweede Wereldoorlog, een nieuwe 
visie op de historische feiten", door 
dr. A. J. P. Taylor; uitg. L. J. Veen, 
Wageningen; 1977; 224 pag.; f 29,50. 

In dit boek zijn de gebeurtenissen vóór 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
van 1932, toen de Kiangsi-Sowjet Japan 
de oorlog verklaarde, tot aan de on
voorwaardelijke overgave van Duits
land en Japan in 1945, weergegeven. 
De auteur geeft een antwoord op tal 
van vragen. Waarom stortten Engeland 
en Frankrijk zich in de oorlog om 
Polen te helpen? Hoe kon Frankrijk zo 
verpletterend worden verslagen? Waar
om viel Hitier de Sowjetunie aan? Wat 
is het geheim van Pearl Harbour? Wie 
waren de beste generaals? Welke rol 
speelde het verzet? Was het verstan
dig onvoorwaardelijke overgave te 
eisen? Wat waren de gevolgen van de 
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oorl,og? Taylor legt de kiemen bloot 
van het Oost-West-conflict, die reeds 
ver vóór de oorlog aanwezig waren. 
Hetzelfde kan gezegd worden over de 
crises in het Midden-Oosten. De auteur 
geeft een analyse van politieke en 
strategische beslissingen, van militaire 
ontwikkelingen, overwinningen en ne
derlagen, en hij beschrijft de voor
naamste leiders uit die periode. 

Fascisme 

.,Fascisme", door Martin Kitchen; uitg. 
Het Wereldvenster, Baarn; 1977; 133 
pag.; f 24,50. 

In talrijke geschriften zijn pogingen 
gedaan om het verschijnsel fascisme 
theoretisch te verklaren. De auteur be
schouwt de meest gezaghebbende van 
deze theorieën en weerlegt ze door ze 
te toetsen aan voorbeelden uit de 
fascistische praktijk. Deze voorbeelden 
heeft hij bewust beperkt tot Italië en 
Duitsland, om niet op een dwaalspoor 
te raken door in te gaan op de vraag 
of dit of dat regime nu wel of niet 
fascistisch was, of fascistoïde of 
alleen maar ultra-conservatief. De 
schrijver concludeert dat het fascisme 
als maatschappelijke stroming een 
maatschappelijke basis moet hebben en 
niet voortkomt uit eigenaardigheden in 
het volkskarakter, een gril der geschie
denis, een toevallige samenloop van 
omstandigheden, of uit de manipulaties 
van een kliek van duistere samen
zweerders. Zodoende wil Kitchen de 
aandacht richten op fascistische nei
gingen in onze eigentijdse maatschappij 
en wil hij helpen om deze neigingen 
te ontdekken en te I.aten uitschakelen. 
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GRONDPOLITIEK 
.. Grondeigendom en grondbeheer - een opdracht voor individu én 

gemeenschap" 

rapport over voorkeursrecht, onteigening, waardebepaling van de 

grond, herverkaveling en erfpacht 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

van KVP, ARP en CHU 

30 pag., f 3,75 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Grond

politiek", 

PLICHTEN EN PERSPECTIEVEN 
aanzet voor een profielschets van het CDA 

pl'incipiële beschouwingen over - onder meer - schaalverklei

ning en -vergroting, de taken van de overheid en die van het CDA 

publik3tie van de wetenschappelijke instituten 

ven KVP, ARP en CHU 

34 pag., f 3,90 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Plichten 

en perspectieven", 
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INFLATIE 

"Inflatie als politiek probleem" 

r3pport over de oorzaken en gevolgen van inflatie, 

en over de bestrijding ervan 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

van KVP, ARP en CHU 

38 pag., f 4,25 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: 

"Inflatie". 

BEJAARDENBELEID 

"Welzijnsbeleid voor ouderen" 

beschouwingen over bejaardenbeleid, plus conclusies 

CDA-studiedag 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

van KVP, ARP en CHU 

76 pag., f 5,90 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: 

"Bejaardenbeleid" . 
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COMMENTAAR CONTOURENNOTA 
"Samen verantwoordelijk voor het onderwijs", commentaar op de 

ministeriële nota "Contouren van een toekomstig onderwijsbestel" 

beschouwingen over de uitgangspunten van het onderwijsbeleid, 

de voorgestelde onderwijssoorten (basisonderwijs, midden- en 

bovenschool, hoger onderwijs, Open School), onderwijsvoorzie

ningen (schoolorganisatie, lerarenopleidingen en verzorgingsstruc

tuur), beheer en bekostiging van het onderwijs 

rapport van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en 

CHU 

71 pag. (groot formaat), f 9,90 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Com

mentaar Contourennota" . 

WEDERKEREND ONDERWIJS 
een strategie voor permanente educatie 

rapport over systematische spreiding van kansen op onderwijs 

over de gehele levensloop van de mens, met een inleidend hoofd

stuk over ontwikkelingen die van belang zijn voor het onderwijs 

in de toekomst. 

publikatie van het Centrum voor Staatkundige Vorming 

68 pag., f 7,90 

Te bestellen door overschrüving op giro 237339 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "Weder

kerend onderwÜs". 

Politiek perspectief, mei/juni 1977 



pubUkatles OOI-instituten 
Midden- en kleinbedrijf 

studie over kenmerken en problemen van deze sector, 
met talrijke beleidsvoorstellen 

rapport van de wetenschappelijke instituten 
52 pag., f 5,25 

Offers voor de toekomst 
tweede jaarlijks advies van de Permanente Program
adviescommissie van het CDA, met het oordeel van 

het CDA-bestuur 
96 pag., f 5,90 

Europees beleid 
"Bouwstenen voor een Europees beleid" 

rapport van de wetenschappelijke Instituten 
60 pag.; f 6,50 

Commentaar Contourennota 
"Samen verantwoordelijk voor het onderwijs" 
commentaar op de nota "Contouren van een 

toekomstig onderwijsbestel" 
publikatie van de wetenschappelijke instituten 

71 pag. (groot formaat); f 9,90 

alle prijzen Inclusief verzendkosten 

Bestellingen: 

- giro 237339 tn.v. Centrum 
voor Staatkundige Vorming, Den Haag ••••• 
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