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Werkgelegenheid prioriteit 
I I 

nummer een 

R. F. M. Lubbers'~ 

Wanneer men is uitgenodigd in het kader van een 12e lustrum te 
spreken, ligt het in de rede dat men tracht zijn uiteenzetting enigszins 
in het perspectief van de tijd te zetten, gedachtig het adagium dat 
cultuur alles te maken heeft met het vermogen het heden te zien in 
het perspectief van het verleden en de toekomst in historische conti
nuüeit met waar wij nu staan. Ik wil daarbij overigens niet te ver terug 
gaan. 

Opbouw 

Na de Tweede Wereldoorlog kunnen wij de ontwikkeling van de Neder
landse economie ruwweg in vier delen schetsen. Eerst de periode van 
de opbouw, waarbij fysieke problemen en de creatie van een orderlijke 
markt op de voorgrond stonden. Daarna kregen wij van het begin van 
de 50-er jaren tot het begin van de 60-er jaren de periode van de snel 
en sterk doorzettende industrialisatie. Er was een belangrijke opbouw 
van individuele welvaart, er was tegelijk een snelle opbouw van het 
sociale voorzieningensysteem. Een en ander bleef echter als het ware 
een stap achter lopen bij de toegenomen welvaartsmogelijkheden; 
een recessie van korte duur, zoals wij die in 1958 kenden, was vol
doende om onmiddellijk weer tot grote, wellicht te grote, voorzichtigheid 
te leiden. 

De Nederlandse economie maakte een indrukwekkende ontwikkeling 
door; niet alleen steeg het beschikbare nationaal produkt gestaag, ook 
het aantal industriële arbeidsplaatsen groeide voortdurend en in vol
doende mate om niet alleen tot een steeds lagere werkloosheid te 
komen, inaar ook om de sterke inkrimping van de werkgelegenheid 
in de landbouw gemakkelijk te compenseren. 

Onze economie leek steeds solider te worden, maar tegelijk ook on-

• Met zijn toestemming plaatsen wij hier de volledige tekst van de o.i. belangwekkende rede 
over de economische situatie die de minister van Economische Zaken, drs. Lubbers, op 7 
maart jl. heeft gehouden ter gelegenheid van het 12e lustrum van de Rotterdamse Studenten
vereniging 'Sanctus Laurentius'. De tekst is, inclusief de titel en de tussenkopjes overgeno
men Uit de Nederlandse Staatscourant, 10 maart 1975. Alleen de eerste zin 
van de rede hebben wij aangepast; de laatste alinea, die betrekking had op de lustrumvieren
d~ vereniging, IS hier weggelaten. 
Deze beschouwing van minister Lubbers, waarmee KVP-fractieleider Andriessen zijn instem
ming heeft betuigd, is wel betiteld als pendant van de geruchtmakende rede die premier 
Den Uyl op 1 oktober 1974 te Nijmegen heeft gehouden tijdens de jaarvergadering van het 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (zie het artikel van drs. 1. P. van Ierse I over 
"Socia! isme en ondernemingsgewijze produktie", in Politiek perspectief, november-december 
1974). YOlledigheldshalve heri,nneren wij de lezer aan het artikel "Overheid en onderneming" 
van minister Lubbers. gepubliceerd in Politiek perspectief. januari-februari 1974. (Red.). 
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evenwichtiger, in die zin dat voortdurende spanningen op de arbeids
markt wel steeds meer twijfel moesten zaaien of de volledige werk
gelegenheid nu wel zo'n trots resultaat was of veeleer een vanzelf
sprekende uitkomst. 

Ik herinner mijzelf uit die tijd omstreeks het IX-e lustrum, waar ik toen 
zelf studeerde, dat wij in de werkcolleges bij Witteveen tot de conclusie 
kwamen dat de factor arbeid in Nederland structureel te goedkoop was 
en dat het zijn voordelen had dat die duurder zou worden. Voor een 
deel mocht een grotere produktiviteitsstijging worden verwacht. Tevens 
zouden wij het Nederlandse produkt op de exportmarkten duurder 
gaan aanbieden. En zo dachten wij: dat kunnen wij, nee, dat moeten wij 
ons permitteren. 

Hoger ritme 

In feite werd vanaf 1964 overgeschakeld op een fundamenteel hoger 
ritme van jaarlijkse arbeidskostenstijging. Dat was de start van de 
derde fase in de na-oorlogse ontwikkeling. De resultaten bleven niet uit. 
Wij slaagden er in een hogere produktiviteitsstijging te bereiken en 
vele van onze exportprodukten bleken, begunstigd door de Europese 
integratie, van de zich uitbreidende internationale handelsstromen 
voldoende te kunnen profiteren. Particuliere consumptie en collectieve 
uitgaven konden hand in hand stijgen. Er gingen meer arbeidsplaatsen 
door economische veroudering verloren, maar we ervoeren dat niet als 
probleem. Het aantal arbeidsplaatsen was in het begin van de zestiger 
jaren namelijk groot in verhouding tot de beroepsbevolking. 

Er kwamen wel duidelijke nieuwe problemen; met de groei van de 
welvaart kwam steeds scherper de vraag naar voren of niet méér van 
die groei in de collectieve sector besteed moest worden. Werd deze 
vraag in eerste instantie nog beoordeeld in de context van de ernst 
van de collectieve noden, geleidelijk aan verschoof het beeld en werd 
meer aprioristisch de redelijkheid van een lagere groei van de particu· 
liere consumptie als uitgangspunt genomen. Daarmee begon de vraag 
welk type bestedingen in het bijzonder mocht groeien, dicht te liggen 
tegen nieuwe para-economische kwesties. Met name rees de vraag of 
wij überhaupt wel met de groei als zodanig door moesten gaan. De 
uitdrukking "de kwaliteit van het bestaan" werd in socialistische kringen 
een geliefde uitdrukking op een ogenblik dat nog pas het eerste laagje 
stof begon te rusten op de boekdelen van "Welvaart, welzün en geluk", 
die synthese van christen-democratische goede wil van weleer. 

Club van Rome 

De gedachten achter de kwaliteit van het bestaan waren echter toerei
kend om ook, en wellicht juist in christen-democratische kringen, tot 
andere opties uit te nodigen. De studies van de Club van Rome vielen 
in Nederland dan ook in dorstige aarde; het rapport-Mansholt uit pro-
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gressieve kring was een naar mijn mening weinig geslaagde poging 
uit te leggen dat er een dwingend verband zou bestaan tussen de groei
vrElagstukken en de socialistische maatschappijvisie. Er was intussen 
wel een andere doorbraak. Wij waren gekomen in een tijd van grotere 
openheid en openbaarheid; er was kennelijk behoefte aan en ruimte 
voor deze openheid in bestuurlijk denken en handelen. Dit paste in 
een mondiger maatschappij. 

Ook in het economische kreeg de noodzaak tot democratisering steeds 
nadrukkelijker aandacht. Daarnaast werden belangrijke aanzetten ge
geven om de economische groei in te passen in een ruimere maatschap
pelijke doelstelling met meer aandacht en respect voor nieuwe welzijns
aspecten, voor nieuwe, vaak ongeprijsde schaarste. In die context 
kwam er duidelijk wel meer kritiek op de produktiegroei maar de groei 
bleef intussen doorgaan. Zij werd begunstigd door een cumulatie van 
factoren; een infrastructuur die met name via de Rijnmondfaciliteiten 
Nederland optimaal liet profiteren van een groeiende wereldhandel, een 
sociale infracstructLiur die het mogelijk maakte de kansen te grijpen 
op het gebied van moderne bedrijven, een uitwaaiering van interna
tionale activiteiten gebaseerd op de vruchtbare bodem van een Neder
landse presentie in economicis in vele delen van de wereld. Alles bijeen 
voldoende om nog in 1970 een f 400-actie mee te kunnen maken die 
tegelijk het einde vormde van de periode waarin een structureel tekort 
aan arbeid bestond. 

Behoud van rendement 

Dit markeerde de aanvang van de vierde fase in de naoorlogse ontwik
keling. De factor arbeid was zo duur aan het worden dat in het bedrijfs
leven de filosofie doorbrak dat men eerder voor behoud van rendement 
dan voor groei moest kiezen. Velen achtten minder personeel, en dan 
met name in Nederland, beter dan meer personeel. Men ging oppassen 
met fuseren C.q. overnemen van bedrijven; men kocht immers meer 
sociale claims dan men economisch zou kunnen verantwoorden. 

De uitstoot van arbeid die nu definitief op gang kwam, gebeurde nog 
steeds vrij geruisloos. In het Westen bepleitten we de selectieve inves
teringsregeling. De bedrijven konden relatief gemakkelijk werknemers 
afstoten naar de WAO, zodat het werkloosheidscijfer zelf maar weinig 
hoefde te groeien. Wij kregen het aardgas als steun in de rug voor 
wat betreft onze betalingsbalans en als mogelijkheid om nieuwe indus
triële initiatieven te ontplooien. Vooralsnog waren wij meer onder de 
indruk van de risico's van de inflatie en de overbesteding. Wij kregen 
het beleid van de matiging van de nominale ontwikkeling. Met name 
onder het kabinet-Biesheuvel werd een restrictief begrotingsbeleid ge
voerd en de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken gingen 
proberen het bedrijfsleven de loonmatiging en de gelijkblijvende winst
marge in centen te verkopen. Het was de tijd van de centrale akkoor-
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den. Dit beleid kwam met name voort uit de vermaningen over de te 
sterk stijgende inflatie en de risico's van de overbesteding. De werk
loosheid was niet de eerste motivatie. Zij nam we! toe maar dat werd 
- waarschijnlijk voor een deel terecht - toegeschreven aan de kwali
tatieve discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Toen het huidige kabinet in 1973 aantrad, kreeg opnieuw de inflatie
bestrijding direct veel aandacht. De tweede helft van dat jaar werd 
ingezet met een verscherping van het prijsbeleid; in september volgde 
op basis van een sterke betalingsbalans de revaluatie. Zo slaagden 
wij er toen in, op een moment dat de wereldinflatie begon te versnellen, 
in Nederland tot een geringe neerwaartse afbuiging van het stijgings
tempo te komen. Tegelijk was het wel tekenend dat wij er dat najaar 
niet in slaagden tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar centraal 
akkoord te komen. Het waren overigens de werkgeversonderhandelaars 
die door hun leden teruggewezen werden. 

Oliecrisis 

En toen kwam de oliecrisis. De traditionele vragen betreffende de afrem
ming van de nominale ontwikkeling, de noodzaak van een spreidings
beleid met betrekking tot werken en wonen, de roep om een scherper 
omlijnde visie voor wat betreft de verhouding tussen welvaart en welzijn, 
en zovele andere vragen werden naar achteren geschoven door de 
explosie van de olieprijzen en door de boycot welke voor Nederland 
de dreiging van fysieke schaarste meebracht. Het heeft weinig zin dat 
alles hier op te halen. Het lijkt nu ook al weer soms ver achter ons te 
liggen. Eén punt zijn wij ons toen met name goed gaan realiseren, en 
dat is het belang var, ons aardgas. 

In 1975 zullen wij, uitgedrukt in miljoenen ton olie, ca. 80 mln. ton 
produceren. De bruto-opbrengst daarvan zal bijna 9 miljard gulden zijn, 
en na aftrek van kosten en winstaandelen van de particuliere maat
schappijen komt het grootste deel direct en indirect bij het Rijk. Deze 
cijfers zijn eigenlijk nog laag, omdat wij er door onze contractuele ver
plichtingen nog niet in geslaagd zijn voor het gas de met de huidige 
olieprijs corresponderende energiewaarde te verkrijgen. 

Zonder ons aardgas zouden wij in plaats van het nu nog relatief goed
kope aardgas alleen voor binnenlands verbruik zo'n 35 à 40 mln. ton 
meer olie moeten invoeren dan wij nu doen; al zouden wij in die situatie 
wel wat zuiniger met ons energieverbruik zijn. De binnenlandse aardgas
prijzen liggen immers beduidend onder de corresponderende olieprijzen. 
Dit verschil blijft nu als voordeel bij de gezinnen en de bedrijven. Mede 
gezien de grote inkomstenstroom uit aardgas komen de ziekteverschijn
selen in onze economie niet tot uitdrukking in een deficitaire betalings
balans. Daarmee hangt ook samen dat een versnelling van de inflatie 
en een grotere ontwaarding van de munt, zoals andere landen die ken
nen, bij ons niet zichtbaar is. 
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Slang-arrangement 

Vooral de positie van de gulden draagt daartoe bij. Alhoewel WIJ Jaar 
in jaar uit binnenlands een louter nominale ontwikkeling hebben die 
ettelijke procenten boven die van Duitsland ligt, kost het geen bijzon
dere inspanning binnen het zgn. slang-arrangement onze positie ten 
opzichte van de Duitse mark te behouden. Ten opzichte van de niet in 
de slang opgenomen valuta lijken wij, met uitzondering van de Zwitserse 
frank, te blijven revalueren. De appreciatie bedroeg in 1974 zelfs 6 %. 
Nu is dit bij zwevende koersen tot op zekere hoogte verklaarbaar gezien 
onze grote overschotten op de betalingsbalans. Op de lopende rekening 
boekten wij in 1973 een overschot van 5 miljard, in 1974 was het ± 
4 mld., en het ziet er naar uit dat wij in 1975 eerder meer dan minder 

overschot zullen boeken. 
Het is goed de oorzaken na te gaan van die hoge cijfers. Een belang
rijke factor is zeker geweest dat door een stringent begrotingsbeleid en 
een arbeidsvoorwaardenoverleg gericht op matige stijging van de vrij 
beschikbare inkomens, in de eerste jaren na 1970 de reële uitgaven
ontwikkeling in de verschillende bestedingscategorieën laag was. Na 
1970 steeg gemiddeld over vier jaar de particuliere consumptie met niet 
meer dan 3 % per jaar. De bedrijfsinvesteringen haalden over deze 
4 jaar gemiddeld niet meer dan ca. 1 % en de groei in het volume van 
de materiële overheidsbestedingen en de woningen lag daar nog weer 
beduidend onder. Kortom, het totaal van de binnenlandse bestedingen 
gedroeg zich bescheiden, en dat had uiteraard een positieve invloed 

op de betalingsbalans. 
Ondertussen betekende deze matige reële ontwikkeling geen afrem
ming van de zgn. loonsomstijging; integendeel, deze begon op te lopen 
tot 15 % per jaar. Dit is het cijfer van het jaar van de Machtigingswet, 
al moeten wij hierbij aantekenen dat in 1974 een ongekende stijging 
van de invoerprijzen optrad. Daarnaast wijs ik in het bijzonder op het 
aardgas, dat met name vanaf 1974 van grote betekenis is. 

Geringe winstmarges 

Wat betekent deze sterke betalingsbalans voor Nederland? Ik ben 
geneigd bij de beantwoording van deze vraag met name op drie punten 
te wijzen. Ten eerste, het betekent dat wij door de sterke positie van 
de gulden minder van de wereldinflatie geïmporteerd hebben. Ten 
tweede, het betekent dat de concurrentiekrachtspositie van onze export
industrie en die van onze binnenlandse industrie welke tegen buiten
landse exporteurs concurreert, verslechtert. De arbeidskosten per een
heid produkt in de verwerkende industrie zijn in de jaren '73 en '74 in 
ons land met 4 à 5 % per jaar meer gestegen dan gemiddeld in con
currerende exportlanden. Mede hierdoor zijn de winstmarges op export 
- zoals ook bij de binnenlandse afzet - thans gering. Ten derde 
sussen de gunstige betalingsbalanscijfers ons in slaap en suggereren 
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een gezondheid die in belangrijke mate schijn is. 
Zo kom ik in mijn betoog tot een merkwaardige paradox. Hetzelfde 
aardgas dat ons in staat stelt de koopkracht op peil te houden, datzelfde 
aardgas dreigt ons zand in de ogen te strooien voor wat betreft de 
werkelijke problemen. Die problemen zijn voor een deel conjunctureel 
van aard. De internationale recessie heeft haar dieptepunt nog niet 
bereikt. Voor de komende maanden zal mede om die reden met een 
verder oplopen van de werkloosheid moeten worden gerekend. Pas 
tegc.l het einde van dit jaar is een conjunctureel herstel te vervvachten. 
Het is overigens de vraag of dat meteen al in een daling van de werk
loosheidscijfers tot uiting zal komen. 

Behalve de bekende vertraagde reacties is hierbij van groot belang, 
dat er structurele factoren in het spel zijn die de werkloosheid verder 
dreigen te vergroten. Bij een voortgezette stijging van de reële arbeids
kosten met 6 % per jaar, zoals in de afgelopen tien jaar gebruikelijk 
was, dreigt het aantal arbeidsplaatsen met tienduizenden per jaar te 
dalen. Dit is vooral toe te schrijven aan economische veroudering ten 
gevolge van het toenemen van de reële kosten. 

Arbeidsinkomensquote 

Een indicatie voor de fundamentele problemen is ook het oplopen van 
de arbeidsinkomensquote. Na correctie voor het aardgas en het woning
bezit beloopt die quote nu bijna 89 %, terwijl in 1960 het niveau nog op 
71 % lag. De ervaringen in het verleden in bepaalde bedrijfstakken 
geven aan dat bij een zo hoge arbeidsinkomensquote een zeer sterke 
versnelling van de werkgelegenheidsproblemen kan optreden. 

Het spiegelbeeld van de stijging van de arbeidsinkomensquote is een 
halvering van de rendementen in het bedrijfsleven in de periode van 
vijftien jaar. De geringe winsten brengen ook grote moeilijkheden voor 
de financiering van de investeringen mee. De mate van interne finan
ciering is in de afgelopen vijftien jaar met meer dan een derde terug
gelopen. Het tekort aan eigen vermogen dreigt in het bedrijfsleven een 
bottleneck voor verdere investeringen te worden. Naar mijn oordeel 
worden de problemen vaak nu nog gemaskeerd omdat bij de traditioneel 
sterke balansen van Nederlandse ondernemingen het aandeel van het 
eigen vermogen nog kon teruglopen. Maar dat houdt natuurlijk eens op. 

Ten dele zijn deze problemen verscherpt door de recessie. Bij een con
juncturele opleving mag ook een herstel van de winsten wmden ver
wacht. Het is eçhter niet alleen de conjunctuur. Als de structurele lijnen 
uit hst verleden in de komende jaren zouden worden doorgetrokken, 
dan worden meer en meer kritisch8 grenzen overschreden. Dat zou dan 
een vüfde fase in de naoorlogse ontwikkeling inluiden, die een uitermate 
somber beeld, vooral ook ter zake van de werkgelegenheid, zou bieden. 
Het beleid moet er vóór alles op zijn gericht een dergelijke ontwikkeling 
te voorkomen. 
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Verdamping van potentieel aanbod 

Het is niet alleen het aardgas dat ons zand in de ogen strooit, er is 
ook het volgende verschijnsel, iets ouder van karakter maar daarom 
niet minder belangrijk. Zelfs bij een gelijkblijvend aantal arbeidsplaatsen 
stijgt bij een theoretische natuurlijke groei van het arbeidsaanbod van 
zeg 50.000 per jaar het aantal werklozen niet. Met name door het langer 
onderwijs volgen en de doorgaande groei van de WAO verdampt dit 
potentiële aanbod weer geheel. Zo bezien een nuttige aftrekpost bij de 
werkloosheidsontwikkeling. Maar uiteraard moet een en ander wel ge
financierd worden; dit loopt deels via de belastingen, deels via de 
sociale premiedruk, en deze vertalen zich beide in arbeidskosten. Dit 
betekent dat bij een matige ontwikkeling van het reëel vrij beschikbare 
inkomen per werknemer er toch een zeer substantiële, reële arbeids
kostenstijging is. Of meer als paradox geformuleerd: het structureel 
lage niveau van feitelijk arbeidsaanbod reduceert de statistische werk
loosheid, maar het herbergt via de arbeidskostenstijging tegelijk één 
van de oorzaken van nieuwe werkloosheid. 

Er is een ander fenomeen op de arbeidsmarkt dat nadere aandacht 
verdient. In de jongste nota over de werkgelegenheid is in cijfers aan
gegeven welke wijzigingen in het arbeidsaanbod naar opleidingsniveau 
er opgetreden zijn en te verNachten zijn. Daar blijken geweldige ver
schuivingen op te treden. ZÓ belangrijk dat, als men aanneemt dat de 
reële inkomensverhoudingen op basis van scholingsgraad gelijk zouden 
blijven, dat op zichzelf al haast 1 % per jaar reële loonstijging zou 
meebrengen. Hier ligt één van de objectieve noodzaken van inkomens
nivellering. 

Het zal niet eenvoudig zijn in kwalitatieve zin de arbeidsplaatsen vol
doende aan te passen aan het hoogwaardige aanbod. Een tijd lang is 
enig soulaas in dit probleem opgetreden door de opname van vele 
buitenlandse werknemers aan de onderkant van de maatschappelijke 
ladder. Om verscheidene redenen is Nederland echter eigenlijk geen 
land voor een doorgaande groei van deze groep werknemers. Om 
zonder hen tóch een redelijk evenwichtig aanbod in een aantal beroeps
groepen te behouden is vaak - terecht naar mijn oordeel - gezegd 
dat voor een bepaald type werk meer betaald zou moeten worden. 

Voor zover dit streven gestalte heeft gekregen in globale extra ver
hogingen voor de lagere loon- en salaristrekkenden, kan men zich 
echter afvragen of het doel niet voorbijgeschoten is. De invoering van 
het minimumjeugdloon en de systematische minimumloonverhogingen 
hebben naar mijn oordeel weinig structurele betekenis gehad voor de 
oplossing van dit probleem. Het heeft wèl een versnelling van uitstoot 
gegeven in talrijke sectoren van handel, diensten en nijverheid. Daar 
staat natuurlijk anderzijds de winst van een gelijkere welvaartsver
deling tegenover. 
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Uitstralingseffecten 

Door de koppelingen tussen minimumjeugdloon, minimumloon, Bijstands
wet en AOW is de strategische betekenis van dit complex in onze maat
schappij sterk toegenomen. Dit spreekt te meer als men zich realiseert 
dat het minimumloon uitstralingseffecten heeft op de beroepsgroepen 
daar juist boven, èn op die werklozen die zó weinig meer dan het 
minimumloon verdienen dat bij uitkeringen van 80 % C.q. 75 % het 
netto-minimumloon ook voor hen als vangnet moet functioneren. 

Enkele jaren geleden heb ik al eens ergens geschreven, dat onze rijken 
waarschijnlijk tot de armste rijken ter wereld behoren, maar zeker is 
dat onze armen tot de rijkste armen ter wereld te rekenen zijn. Door 
de ontwikkelingen van de laatste jaren is dat proces versterkt. Het is 
een groot sociaal goed en waard ten volle in stand te worden gehouden. 
Intussen is het dan wel realistisch de kosten ervan te kennen en ons te 
realiseren dat zulk een systeem om offers op andere terreinen in de 
particuliere en/of de publieke sector vraagt. 

Hoe belangrijk ook onze sociale zekerheid is: het is geen verdienste 
als te velen, en ik denk bijzonder aan de werklozen, er gebruik van 
moeten maken. Wil men de economie gezonder maken, dan moet men 
eerst de problemen goed onderkennen. Ik heb daartoe zojuist een 
paar wezenlijke verschijnselen op tafel gelegd, maar alvorens ik enkele 
conclusies ga trekken, wil ik u eerst nog attenderen op enkele essentiële 
elementen in het sociaal-economische beleid van deze regering. 

Expansief beeld 

Nadat, zoals ik reeds zei, in de tweede helft van 1973 door een verstrakt 
prijsbeleid in combinatie met een revaluatie een aanval op de inflatie 
was ingezet, werd de ontwerp-begroting van 1974 gekenmerkt door een 
expansief beeld, mogelijk door een verhoging van het begrotingstekort 
en door de eerste extra aardgasbaten. Er werd toen van een huzaren
stukje gesproken. Achteraf kunnen wij constateren dat de werkelijke 
stijging van de overheidsuitgaven minder is geweest dan voorzien. De 
werkelijke uitgavenstijging was uiteindelijk 1 miljard geringer dan ge
raamd. Voor de conjunctuur was dit minder gunstig. Het ware beter 
geweest als tot een vollediger besteding van de voorgenomen uitgaven 
was gekomen, dan wel dat de partculiere sector meer bestedings
ruimte was gelaten. Een en ander won aan betekenis toen in de tweede 
helft van 1974 de internationale conjunctuur zo sterk afzwakte en tegelijk 
de woningbouwmarkt scherp inzakte. "Het ruim in stand houden C.q. 
bescheiden vergroten" van de particuliere consumptie lukte in het jaar 
van de Machtigingswet beter, maar ging gepaard met een sterke 
arbei d sko stenstijg i n g. 

De begroting liet voor 1975 een zeer sterk expansief budget zien. 
Daaraan werd nog toegevoegd het f 3,5 miljard-programma. De vorm 
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en inhoud van dat programma waren van groot belang voor de instand
houding van de particuliere koopkracht en leidden tegelijk tot een wat 
gematigder loonkostenstijging. Dit zit in de belastingverlaging en de 
rijksbijdrage in de sociale lasten. Een en ander betekent wel dat het 
begrotingstekort van het Rijk bij realisatie van alle voornemens dit jaar 
op gaat lopen tot f 8 miljard. Een niet onredelijk beeld, gegeven de 
recessieve tendensen, maar toch wel een fundamenteel ander beleid 

als in de voorgaande jaren. 
Successievelijk heeft het kabinet dus aandacht gegeven aan herstel 
van een redelijke ontwikkeling van de overheidsuitgaven en van de 
particuliere consumptie, en meer recentelijk aan de positie en daarmee 
de koopkracht van het bedrijfsleven; dit laatste door een reeks fiscale 
faciliteiten en de bijdrage in de sociale verzekeringen. Daarmee is uit 
conjunctureel oogpunt een evenwicht bereikt tussen de inflatiebestrij
ding en de ondersteuning van de effectieve vraag. 

Structurele vraagstukken 

Intussen staan wij, zoals boven reeds aangegeven, wel voor een aantal 
structurele vraagstukken. Met name door onze aardgassituatie en de 
daaruit resulterende sterke gulden dreigt de positie van ons bedrijfs
leven steeds moeilijker te worden. De bedrijven hebben een zeker 
herstel van rendement nodig; en deels in samenhang daarmee, deels 
wellicht zelfs additioneel, hebben zij behoefte aan versterking van hun 
eigen vermogen. Op beide terreinen liggen er verantwoordelijkheden 

voor de rijksoverheid. 
Wij kunnen ons niet permitteren de conjuncturele situatie als alibi voor 
onze structurele problemen te gebruiken. Dat betekent dus nu wel con
juncturele ondersteuning van de effectieve vraag, maar tegelijk ook 
structurele beheersing van de reële arbeidskostenontwikkeling. Dat 
laatste is uiteraard niet gemakkelijk. 
Wanneer wij inderdaad 1 % groei per jaar moeten gebruiken om met 
minder mensen de welvaart voor allen te realiseren, als wij zeg 1 % 
nodig hebben om bij gelijkblijvende betaling per scholingsniveau meer 
langer geschoolden in functie te hebben, als wij daarnaast de over
heidsuitgaven in engere zin willen laten stijgen, en bovendien nog iets 
willen besteden aan enkele structurele knelpunten op de arbeidsmarkt 
en in het sociale voorzieningspatroon, dan is de potentiële groei al 
verdeeld. En dan heb ik nog niet gesproken over een verhoging van de 

ontwikkelingshulp. 
Het is naar mijn oordeel mogelijk te komen tot een verantwoorde 
synthese van welvaart en welzijn, tot een harmonischer ontwikkeling 
van onze economische groei, tot een daadwerkelijke solidariteit met 
de "derde wereld". Dit alles is nog steeds mogelijk, maar het vraagt wel 
om een consequent beleid, om concrete afwegingen en offers geba
seerd op maatschappelijke consensus. 
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Radicaal büsturen 

In het begin van mijn speech heb ik gesproken over een aantal na
oorlogse perioden. Het ziet er naar uit dat wij na 1975 meer radicaal 
dan wij de laatste jaren hebben gedaan, moeten bijsturen. Essentieel 
is daarbij een vertraging in de stijging van de reële arbeidskosten om 
zo de versnelde afbrokkeling van de werkgelegenheid een halt toe te 
roepen. Dat zal niet eenvoudig zijn; het vraagt om een gecoördineerde 
arbeidskosten- en inkomenspolitiek. Geen schone woorden alleen, 
maar een sluitend systeem met een expliciete besluitvorming, gericht 
tegelijk op een consolidatie van de bereikte welvaart en een vermin
dering van de werkloosheid. Slechts op basis daarvan zullen wij het 
sociaal voorzieningssysteem kunnen handhaven dat wij zo zorgvuldig 
opgebouwd hebben. Dit wordt overigens een proces voor meer dan 
één jaar. Zoals de moeilijkheden in de ondernemingen reeds lang 
knaagden maar nu zichtbaar worden, zo zal omgekeerd de genezing 
wel nu moeten inzetten maar jaren kosten. Ik denk daarbij overigens 
niet aan een weg terug, maar met name aan een weg vooruit, gericht 
op een versterking van de financieringsstructuur van de bedrijven en 
een positief industriebeleid; aan moderne bedrijven, maatschappelijk 
geintegreerd, en aan een maatschappij die die bedrijven positief tege
moet treedt. 

Zonder nu uitgebreid in te gaan op de inkomens-politieke vragen is 
het wel dienstig op te merken, dat voortgaande arbeid ook op dat 
terrein van wezenlijk belang is. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de 
vermogensaanwasdeling een rol moet gaan spelen, noch dat de hogere 
inkomensgroepen een bijdrage zullen moeten blijven leveren aan een 
beheerste ontwikkeling. Het is daarom ook nu actueel te werken aan 
spreiding van macht, kennis, inkomen en vermogen. Zonder dat kan er 
geen evenwichtig beleid zijn, maar ook het omgekeerde geldt: zowel 
de democratisering als het inkomensbeleid zullen direct en onverbreke
lijk gekoppeld moeten zijn aan het beleid ten aanzien van de werkge
legenheid. Dat beleid, gericht op het behoud en de uitbreiding van 
arbeidsplaatsen, moet steunen op een gezondere ontwikkeling van de 
economie als geheel. Betere macro-economische verhoudingen zijn 
onmisbaar. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen beleid gevoerd 
moet worden per sector en soms zelfs per bedrijf. Wij doen dit soort 
gericht werk en wij zullen er in versterkte mate mee doorgaan. Er is 
veel mee bereikt, maar er kan nog veel meer gebeuren. Wellicht dat 
hier ook aanknopingspunten liggen voor de verbetering van de finan
cieringsstructuur van ondernemingen. 

Wereldintegratie 

Het is mijn stellige overtuiging dat Nederland de laatste tien jaar sterk 
geprofiteerd heeft van de voortgaande wereldintegratie. Dat is een 
belangrijke motor voor onze welvaart geweest. Dit heeft zich overigens 
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niet alleen vertaald in een sterk vergrote export en import, maar ook 
in het feit dat buitenlandse bedrijven steeds meer in Nederland zijn 
gaan investeren en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Dit is op 
zichzelf een buitengewoon gelukkig verschijnsel, maar het betekent wèl 
dat de groei van de werkgelegenheid in Nederland sterker dan vroeger 
afhankelijk is van de positie ten opzichte van het buitenland. Het kapitaal 
en de ondernemingsinitiatieven worden mobieler. De initiatieven kunnen 
in Nederland terecht komen, maar voor hetzelfde geld kunl'len zij zich 
ook elders concentreren. Dat schept meer mogelijkheden, maar op het 
ogenblik vooral meer risico's. Het zijn deze objectieve factoren. meer 
dan de abstracte filosofieën over het zogenaamde klimaat. die zwaar 
tellen. 

Ik heb erg veel gesproken over macro-economische samenhangen. en 
met name over de strategische betekenis van de arbeidskostenontwik
keling en de risico's van onze door aardgas ogenschijnlijk sterke positie. 
Mag ik, komend tot het eind van mijn uiteenzetting, nog eens zeggen 
dat ook nog een ander gevaar ons bedreigt, en dat is een soort van 
conservatisme en gevaarlijk immobilisme. Ik geef enkele voorbeelden. 
Als men zich realiseert, dat de spreidingsnoodzaak van economische 
activiteiten in Nederland alleen maar groter is geworden. al was het 
alleen maar omdat wij voor mensen en bedrijven in het Noorden, Oosten 
en Zuiden meer kunnen bouwen dan in het Westen, dan is het duidelijk. 
dat die spreiding, met inachtneming van redelijke bezwaren. moet wor
den voortgezet. 
Als anno 1975 een meldingsplicht aan de orde is om te zien hoe en in 
welke mate door een gericht overleg zo goed mogelijk investerings
projecten in het Westen ingepast kunnen worden dan wel zich lenen 
voor realisatie elders in het land. dan moet een negatieve beoordeling 
kortzichtig genoemd worden. 
Een derde voorbeeld: wanneer het aantal werklozen, met name in de 
bouw, zo onaanvaardbaar groot is. dan mogen bestuurderen op diverse 
niveaus zich eenvoudigweg niet veroorloven procedurele belemme
ringen die zij kunnen opruimen, te laten voortbestaan. 

Oplosbare problemen 

U heeft uit mijn woorden begrepen. dat wij voor ernstige economische 
problemen staan. Ik meen oprecht, dat zij oplosbaar zijn. Zij zijn te meer 
oplosbaar omdat wij beschikken over een breed gestructureerde, mo
derne economie, met onder meer een waardevol systeem van sociale 
wetten en met grote aardgas- en deviezenreserves. Op die basis kunnen 
door inzet en samenwerking van velen oplossingen voor onze sociale 
en economische moeilijkheden worden bereikt. 

Er zijn intussen twee grote risico's. Allereerst dat men denkt met een 
lichte bijsturing te kunnen volstaan waar het betreft de problemen van 
het bedrijfsleven; ik denk dan aan drie noodzaken: een realistische 
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arbeidskostenstijging, een toereikende ontwikkeling van de financie
ringsmogelijkheden en een positieve maatschappelijke gezindheid. Als 
wij de werkloosheid ernstig nemen, zullen wij werkgelegenheid als 
prioriteit nummer één moeten kiezen. Doen wij dat niet, dan zal de maat
schappelijke vooruitgang onder onze handen afbreken. 

Het tweede risico is, dat men denkt dat men economische problemen 
kan oplossen zonder dat men systematisch en continu de maatschap
pelijke verhoudingen en de wijze waarop de economische bedrijvigheid 
functioneert, aanpast. Met de groei van de welvaart is de ondernemings
gewijze produktie voortdurend aangepast en maatschElppelijk geïnte
greerd. Als men de recessie wil aangrijpen om dit proces van vermaat
schappelijking, dat mede is gericht op een selectieve groei, stop te 
zetten, dan breekt evenzeer de welvaart ar. Ook daar gaat het niet om 
kretologie, maar wel om de bereidheid tot een concrete dialoog. 

In het politieke krachtenveld is vaElk te veel energie nodig om het 
evenwicht te behouden, door dan weer eens links, dan weer eens rechts 
te contenteren. Dat kan, mag en zal echter niet de functie van deze 
regering in deze situatie zijn. Zij is vastbesloten tot haar duidelijke 
koers, zoekend naar en kansen scheppend voor een herkenbare samen
werking, gericht op een realistische en redelijke vooruitgang. Een koers 
gebaseerd op de feiten; een beleid dat uitnodigt te kijken over de 

muur van eigen en groepsbelang. 
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De Europese Gemeenschap is nogal eens, vooral na de uitbreiding 
met Engeland, Denemarken en Ierland, beschreven als een economische 
wereldmacht. Niet geheel ten onrechte. Sommigen zagen haar zelfs 
al als een echte superpower. Ten onrechte. In en na "de oliecrisis" 
bleek zij dUidelijker dan ooit een ongerichte macht te zijn, een macht 
op lemen voeten. Een verdeeld, besluiteloos huis; zonder gerichte, 
positieve invloed op de internationaal-politieke ontwikkeling; afhankelijk, 
in het bijzonder van buiten-Europese energiebronnen en grondstoffen. 

Toch was en is het "Europese verworvene" - douane-unie, gedeelte
lijke realisering van een gemeenschappelijke markt, landbouwbeleid, 
communautaire instellingen, Europees recht - niet gering. De Europese 
samenwerking is ook ongetwijfeld een belangrijke factor geweest voor 
de economische vooruitgang en welvaartsgroei waarvan alle lid-staten 
de afgelopen twintig jaar per saldo hebben geprofiteerd, al is zij niet 
de enige factor geweest. 

Dat "Europese verworvene" is slechts met horten en stoten - "van 
crisis tot crisis" - tot stand gekomen. Aangezien het hier een integra
tieproces betreft van nationale staten, ieder met eigen historische en 
culturele achtergrond en structuren, was moeilijk anders te verwachten. 
Maar allang vóór de oliecrisis kon men vaststellen, dat de gedachten, 
de politieke filosofie en doelstellingen die ten grondslag liggen aan de 
verdragen van Rome, ten prooi waren aan een erosieproces en dat de 
gemeenschappelijke besluitvaardigheid, op een moment dat deze meer 
dan ooit vereist was, ver te zoeken was. Ondanks de fanfares van 
topconferenties. Die oliecrisis en -boycot brachten echter in het bijzon
der aan het licht, hoe droevig het gesteld was met de zo dikwijls met 
woorden beleden solidariteit. Men had toch eigenlijk mogen verwachten, 
dat de door allen ondervonden sterke druk van buiten Europa tot ge
meenschappelijk handelen zou hebben geleid, gewerkt zou hebben als 
een external federator. Brinkhorst sprak terecht van een schaamteloos 
sauve qui peut. 

I< Mr. Mommersteeg, oud-staatssecretaris van Defensie, heeft tot 1972 voor de KVP zitting 

qehad in de Tweede Kamer. Als zodanig is hij ook een tijdlang lid geweest van het Europees 
Parlement. (Red.). 
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Parijs 1972 - Kopenhagen 1973 

Toch lag de topconferentie van Parijs van december 1972, die aanvan
kelijk een nieuwe, krachtige impuls leek te geven aan de vooruitgang, 
nog nauwelijks een jaar achter ons. Deze topconferentie sprak zich niet 
alleen uit met betrekking tot de noodzaak van een beter functioneren 
van de Gemeenschapsinstellingen en de uitvoering van reeds eerder 
genomen besluiten - bijvoorbeeld de vorming van een economisch
monetaire unie. Besloten werd ook, het communautaire actieterrein uit 
te breiden, door de Commissie en Raad stringente opdrachten te geven 
(met tijdslimieten) voor het ontwerpen - eventueel met gebruikmaking 
van artikel 235 EEGl - van communautaire programma's voor regionaal 
en sociaal beleid, voor industriële, wetenschappelijke en technologische 
politiek, milieubescherming en energiebeleid. Hoewel concrete inhoud 
en draagwijdte ervan niet werden aangegeven, berustten deze be
sluiten niettemin op de erkenning, dat de hiermee samenhangende 
problemen niet meer, althans niet meer optimaal, in een nationaal kader 
konden worden opgelost. 

Niemand minder dan de toenmalige voorzitter van de Europese Com
missie, Mansholt, verklaarde in het Europees Parlement: "In feite is 
het zo, dat een nieuw hoofdstuk is geschreven voor het Verdrag van 
Rome". Hij had gelijk: de Verklaring van Parijs is nog steeds een be
langwekkend document. Het is echter - ondanks sommige inspan
ningen van de Europese Commissie - vrijwel een dode letter ge
bleven. De euforie die het aanvankelijk wekte, is spoedig verdampt. 

De topconferentie van Kopenhagen (december 1973) bevestigde welis
waar die besluiten van Parijs - met inbegrip van de schepping van 
een "Europese Unie" tegen 1980 als "voornaamste doelstelling". Maar 
gemeenschappelijk handelen bleef uit. Weliswaar keurde men in Kopen
hagen ook de zo moeizaam tot stand gekomen verklaring inzake "de 
Europese identiteit" goed, maar welke burger van welke lid-staat herin
nerde zich een week later nog iets van deze pretentieuze verklaring 
van het verbale Europa? Als hij er al iets van had gehoord. Toch gaat 
het in wezen om die burger zijn geestelijke en materiële ontplooiings
kansen en de organisatie van zijn vrijheid. 

Een schuldbekentenis? 

De heer Ortoli, ruim twee jaar voorzitter van de Europese Commissie, 
is onlangs weer eens uit zijn pantser van vriendelijke bescheidenlieid te 
voorschijn gekomen. Tijdens een persconferentie op 10 januari en in 
een op 18 februari in het Europees Parlement gehouden rede heeft hij 

, De tekst van artikel 235 van het EEG-verdrag luidt: .. Indien een optreden van de Gemeen
schap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt. een der doel
stellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe ver
eiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van 
de Commissie en na raadpleging van de Vergadering de passende maatregelen", 
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o.m. gezegd, dat de Commissie - die immers de motor en onafhanke
lijke bemiddelaar voor de Europese samenwerking en integratie moet 
zijn - "haar roeping als politieke instelling" heeft hervonden en 
voortaan "krachtig en slagvaardig haar recht van initiatief moet uitoefe
nen, zonder af te doen aan haar eigen opvattingen". Zij zal zich niet 
meer tevreden mogen stellen met minimum-voorstellen, gedaan met het 
oog op een uiteindelijk compromis, aldus Ortoli. 

Ongeveer een half jaar eerder had de Westduitse bondskanselier, 
Schmidt, een felle aanval gedaan op de Europese Commissie en haar 
bureaucratie. De uitspraak van Ortoli kan men, met NRC-correspondent 
mr. F. Visser, als een soort schuldbekentenis zien. De nogal hoge ver
wachtingen die men begin 1973 vrij algemeen koesterde met betrekking 
tot de stuw- en stuurkracht van de toen nog nieuwe Europese Com
missie, zijn immers niet in vervulling gegaan. De Commissie heeft te 
weinig initiatief getoond, veel te weinig moed. 

Toch had de bitse aanval van Schmidt iets overdrevens en onrecht
vaardigs, omdat hij de schuld van het ontbreken van vooruitgang en 
van het falend beleid eenzijdig aan de Commissie leek te geven. 
Immers: de Commissie heeft weliswaar het (exclusieve) recht van 
initiatief, maar anders dan bij het EGKS-verdrag het geval was, heeft 
het EEG-verdrag de beslissingsmacht bij de Raad van Ministers gelegd 
en niet bij de Europese Commissie. De opeenvolgende Commissies 
hebben tenslotte in de loop der jaren tal van voorstellen aan de Raad 
voorgelegd. De Raad kwam echter zeer dikwijls niet tot een beslissing. 

Zo bevinden zich honderden ontwerp-besluiten in de laden van het 
Raadssecretariaat. Dat was al vóór 1973 een feit. Telkens nieuwe voor
stellen te moeten doen, telkens zijn aan het Europese belang getoetste 
voorstellen te moeten uitkleden is een frustrerende bezigheid. Hoewel 
de Raad een Gemeenschapsorgaan is, spelen de nationale belangen, 
of wat hiervoor wordt aangezien, er de beslissende rol, is de bereidheid 
tot inhoudsvolle compromissen te komen veelal afwezig gebleken. Met 
zijn onderbouw van permanente vertegenwoordigers, beheerscomités 
en nationale bureaucratieën is de Raad vrijwel nooit uitgestegen boven 
het stramien van de traditionele diplomatie. 

Unanimiteit of meerderheidsregel 

Schmidt heeft korte tijd na zijn aanval op de Commissie te kennen ge
geven, dat hij de besluitvaardigheid en het besluitvormingsproces aan 
de orde wil stellen. Hier ligt institutioneel inderdaad vooralsnog een 
bottleneck voor gemeenschappelijk handelen: het zgn. compromis van 
Luxemburg (januari 1966) maakte weliswaar een einde aan de lege
stoel-politiek van Frankrijk, maar zulks door - in strijd met tekst en 
geest van het verdrag van Rome - een verkapt nationaal vetorecht 
in te voeren (voortzetting van de discussie tot unanimiteit is bereikt, 
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wanneer "zeer gewichtige belangen" van een of meer partners op 
het spel staan). 
Deze unanimiteitsregel heeft de toch al ingebouwde starheid van het 
besluitvormingsproces nog versterkt. Men moet terug naar het verdrag 
van Rome en - zo nodig - de daarin geformuleerde (gekwalificeerde) 
meerderheidsregels gaan toepassen. Als de politieke wil hiertoe ont
breekt, dan wil men in feite geen Gemeenschap. Vitale nationale be
langen van een lid-staat kunnen inderdaad op het spel staan. De ver
dragen bieden daarvoor trouwens - met eventuele inschakeling van het 
Europese Hof - reeds een bepaalde bescherming. Indien deze inder
daad ontoereikend zou zijn, en dat is niet ondenkbaar, dan zal de 
betreffende lid-staat toch op overtuigende wijze moeten aantonen, 
dat een vitaal nationaal belang geschaad dreigt te worden. Daartoe 
dienen dan wel criteria te worden geformuleerd. 

Afhankelükheid 

Dat de nationale staat een realiteit is en in afzienbare tijd zal blijven, is 
een gegeven. Evenzeer is het een gegeven, dat alle staten voor het 
verzekeren van veiligheid en vrede en van optimale levensvoorwaarden 
- in meerdere of mindere mate - mede aangewezen zijn op internatio
nale samenwerking. Met name de Europese staten zijn steeds minder 
"zelfgenoegzaam", zoals bijvoorbeeld blijkt uit hun afhankelijkheid van 
buiten-Europese energiebronnen en grondstoffen in vergelijking met de 
Verenigde Staten en de Sowjetunie. Die afhankelijkheid omschreef 
Ortoli in zijn reeds geciteerde rede o.m. als volgt: 

"Dertig jaar lang konden wij ontsnappen aan de consequenties van het feit 
dat wij arm zijn aan energie en grondstoffen. Thans worden wij met de waarheid 
geconfronteerd. De beslissingscentra en de financiële macht zijn plotseling 
elders komen te liggen. Onze afhankelijkheid is fysisch, zoals het embargo heeft 
aangetoond, maar zij is niet alleen fysisch. Zij is ook economisch, daar de 
nieuwe, diep ingrijpende, ontwikkelingen ons verplichten tot structuurwijzigingen. 
Zij is ook monetair, omdat de bedmgen die in het geding zijn, slechts betaald 
kunnen worden door overdracht van onze hulpbronnen, d.W.Z. onze arbeid, welke 
overdracht door het - trouwens gevaarlijke - aangaan van schulden slechts 
in de tijd gespreid kan worden. Dit zijn harde feiten waarmee wij geconfronteerd 
worden." 

In deze analyse is niet de afhankelijkheid van de Europese landen met 
betrekking tot hun militaire veiligheid aangeroerd. Zij is allang een hard 
feit. 

Kentering? 

Er zijn uitspraken en andere aanwijzingen, dat de politieke leiders 
van de lid-staten, zelfs van Engeland, de laatste tijd weer meer tot de 
erkenning zijn gekomen, dat zij in een onomkeerbaar proces zijn ge
wikkeld, dat verder reikt dan de verdragsartikelen van de verdragen 
van Rome. De Europese reactie op de oliecrisis moge een schaamteloos 
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sauve qui peut zijn geweest, maar Alleingang, waarvan Frankrijk en 
Engeland de meest sprekende voorbeelden zijn geweest, betaalt niet 
meer, althans niet meer voldoende. Niemand wil de Europese Gemeen
schap liquideren, wel zo mogelijk naar eigen snit veranderen en domi-

neren. 
Een Europese Gemeenschap vormen en uitbouwen betekent intussen 
niet de opheffing van afhankelijkheid. Wel het scheppen van een 
instrument om - in eigen belang - grotere invloed te krijgen op de 
internationale ontwikkelingen en instellingen dan welk individueel op
tredend Europees land autonoom kan uitoefenen. Dat dit een spannings
veld doet ontstaan tussen de Europese en Atlantische relatie, zoals 
Hans van Mierlo bij de recente debatten over de begroting van Buiten
landse Zaken stelde, is juist. Het hoeft niet fataal te zijn, indien weder
zijds werkelijkheidszin, wijsheid en creativiteit prevaleren. 

Lange tijd heeft de discussie over verdergaande institutionele voorzie
ningen en structuren voor de "Verenigde Staten van Europa" in supra
nationale zin een dominerende rol gespeeld. Ik wil de betekenis hiervan 
niet onderschatten. Zij blijft noodzakelijk, zeker als men zich wil richten 
op het tot stand brengen van een Europese Unie. Het is intussen een 
feit, dat zich, bij gebreke van spectaculaire vooruitgang, vermoeidheid 
en lethargie hebben doen voelen. Voor het ogenblik is belangrijker, dat 
bij de regeringen een grotere bereidheid lijkt te ontstaan, concrete 
problemen gezamenlijk aan te pakken en daarbij prioriteiten te stellen. 
Dat is een gunstig teken en een goede zaak, zeker als het problemen 
betreft, die de volkeren verontrusten en aanspreken, zoals inflatie, 
werkgelegenheid, sociaal-economische verhoudingen en energie. Want 
nogmaals, om die volkeren en burgers gaat het in wezen. 

Bovendien heeft de jongste topconferentie (Parijs, december 1974) 
aandacht geschonken aan het probleem, de Gemeenschap beter te doen 
functioneren. Daarbij hebben de regeringsleiders verklaard van mening 
t~ zijn, "dat moet worden afgestapt van de gewoonte om te eisen, 
dat alle besluiten unaniem worden goedgekeurd door alle lid-staten, 
ongeacht hun onderscheiden standpunt ten aanzien van de op 28 januari 
1966 te Luxemburg vastgestelde conclusies". Uit de praktische uitwer
king van deze "mening" zal moeten blijken, of de hierboven gesigna
leerde bottleneck voor besluitvorming en vooruitgang zal worden over
wonnen. Een stap in de goede richting is het ongetwijfeld. 

De Europese Commissie 

De Schets van beleid van ARP, CHU en KVP voor 1973 en volgende 
jaren vraagt versterking van de positie van de Commissie. Wordt daar
mee een verdragsherziening bedoeld? Ik vraag mij af, of toepassing 
van de meerderheidsregel niet automatisch leidt tot versterking, althans 
tot herstel van de door het verdrag gewilde positie van de Commissie, 
mits zij inderdaad moed en initiatief toont en de haar op grond van het 
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verdrag toekomende positie ten volle uitbuit. Dit klemt te meer - en 
Ortoli blijkt dit te beseffen - waar de Parijse topconferentie tevens 
heeft besloten, dat de regeringsleiders voortaan drie maal per jaar 
zullen bijeenkomen en, "elke keer als dat nodig is, als Raad van de 
Gemeenschap en uit hoofde van de politieke samenwerking". Het ge
vaar van aantasting en uitholling van de bestaande Gemeenschaps
structuur is niet denkbeeldig. Zeker niet waar Gemeenschap en (inter
gouvernementele) Europese politieke samenwerking (EPS) in één adem 
worden genoemd. Het is vooral de Commissie die hierop bedacht zal 
moeten zijn, en op haar strepen zal moeten staan. Ook het Europees 
Parlement heeft hier een taak als "waakhond". In dit verband dient 
voorts de vraag onder ogen te worden gezien van afschaffing van de 
Beheerscomités. Zij hollen naar mijn mening de betekenis van de 
delegatie van bevoegdheid door de Raad aan de Commissie uit. Een 
stap vooruit is overigens, dat de regeringsleiders het van belang achten 
"gebruik te maken van het verdrag van Rome, op grond waarvan de 
uitvoerings- en beheersbevoegdheden die voortvloeien uit communau
taire verordeningen, aan de Commissie kunnen worden toegekend". 

De Commissie handelt collegiaal en is als college verantwoordelijk 
aan het Europees Parlement, hoewel de verschillende commissarissen 
eigen departementen beheren. Het parlement kan door een motie van 
wantrouwen de Commissie, en niet de individuele leden, tot aftreden 
dwingen. Van dit paardemiddel heeft het Europees Parlement nog nooit 
gebrUik gemaakt, al leek het er eind 1972 een ogenblik op, dat dit zou 
gaan gebeuren (ontwerp-motie-Spénale). Het is uitermate gewenst, dat 
individuele verantwoordelijkheid wordt ingevoerd. Hiervoor is echter 
verdragswijziging nodig, die ik niet op korte termijn tot stand zie komen. 

Het Europees Parlement 

Ik vraag mij intussen af, of het Europees Parlement niet de moed 
(legalistisch gezien "euvele moed") zou kunnen opbrengen om, in afwij
king van het verdrag - uiteraard als het om een zwakke plek in de 
Commissie gaat - een motie van wantrouwen aan te nemen tegen 
een individueel lid. Zo'n lid is dan natuurlijk ten volle gerechtigd te 
blijven zitten, maar zal hij dat doen, als hij zich feitelijk niet meer kan 
verschuilen achter het college? 

Het Europees Parlement mag en moet toezicht houden op de Commissie. 
Maar met betrekking tot de werkelijke beslissingen (Raad) heeft het 
slechts adviserende bevoegdheden. De ontwikkeling van het vragen
recht is zeker niet onbelangrijk, de besluitvorming in de Raad beïnvloe
den doet het vooralsnog niet. Er is echter recentelijk een ontwikkeling 
op gang gekomen in de richting van beperkte, maar reële budgettaire 
bevoegdheden. Het Verdrag budgettaire bevoegdheden van 1970 kent 
aan het Europees Parlement, zodra de financiering van de Gemeen
schap uit eigen middelen een feit wordt (per 1 januari 1975), het laatste 
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woord toe wat betreft de vaststelling van dat deel van de uitgaven dat 
het functioneren van de instellingen mogelijk moet maken (administra

tieve uitgaven). 
Het is iets, maar slechts een stapje. Het parlement eist terecht verder
gaande bevoegdheden, budgettaire en wetgevende. De stelling dat het 
hierop slechts recht kan doen gelden als het rechtstreeks gekozen 
wordt, lijkt mij niet juist. Het Europese Parlement moge zich, zoals wel 
wordt gezegd, staatsrechtelijk gezien in een merkwaardige positie 
bevinden, dit neemt niet weg, dat zijn legitimiteit niet kan worden 
ontkend; zomin als het feit, dat zijn leden democratisch gekozen volks
vertegenwoordigers zijn, zij het dat zij op getrapte wijze tot lid van het 
Europees Parlement zijn benoemd en het dubbele mandaat aan de 
actieve leden wel zeer hoge eisen stelt. Ik ben voorstander van een 
rechtstreeks gekozen Europees Parlement, hoe eerder hoe liever, maar 
voor wat betreft de uitbreiding van de bevoegdheden dient men hierop 

niet te wachten. 
Overigens lijkt er ook met betrekking tot het vraagstuk van de recht
streekse verkiezingen een doorbraak te komen. Volgens de Parijse top
conferentie moeten zij zo spoedig mogelijk worden verwezenlijkt. "Met 
belangstelling" zien de regeringsleiders "de voorstellen van het Euro
pees Parlement tegemoet, waarover de Raad dan in 1976 zou moeten 
beslissen. In dat geval zouden er vanaf 1978 rechtstreekse verkiezingen 
moeten plaats vinden". Het Europees Parlement heeft regeringsleiders 
en Raad prompt bediend, door in februari een door Schelto Patün 

opgesteld ontwerp-verdrag met overgrote meerderheid te aanvaarden. 
En nu maar wachten op de besluiten van de Raad van Ministers en 
van de ... nationale parlementen. Of toch maar liever niet afwachten! 
Voor de politieke partijen in de Gemeenschap is het thans de hoogste 
tijd te komen tot Europese partijen(-federaties), gebaseerd op concrete 
Europese politieke programma's. De hoogste tijd ook om de basis 
hiertoe te mobiliseren. Dit zijn grote woorden. Maar welke politieke 
betekenis hebben anders deze Europese verkiezingen? 

Bevoegdheden, hoe groot? 

In alle Westeuropese staten is de positie van de parlementen ten op
zichte van de regeringen feitelijk verzwakt. Het is verder een feit, 
dat de nationale parlementen in de lid-staten een verschillende positie 
hebben. De vraag kan worden gesteld of het Europees Parlement er 
verstandig aan doet zich vast te bijten in de eis - zoals sommigen, 
niet allen, doen - van toekenning van alle klassieke, d.w.z. 1ge eeuwse 
bevoegdheden in zuivere vorm. Chapman2 spreekt in dit verband van 

2 Bijdrage aan een symposium van het Europees Parlement over de Europese integratie en de 
toekomst van de parlementen in Europa; doe. PE 35.662. Verwezen zij in dit verband ook naar 
het artikel van prof. D. Meuwissen in .,Civis Mundi" (mei·juni 1974): "Konstitutionele proble
rnatiek in West-Europa". 
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een "onkritisch en optimistisch geloof". Ik meen, dat hij gelijk heeft. 
Dit neemt niet weg, dat het Europees Parlement meer greep moet 
krijgen, zowel op de operationele uitgaven van de Gemeenschap als 
op het tot stand komen van het Europese recht. Immers, een besluit
vaardiger functioneren van de Raad, zoals hierboven bepleit, zou - bij 
een noodzakelijke uitbreiding van de communautaire actieterreinen 
(topconferenties van Parijs en Kopenhagen) - de beoordeling van de 
verantwoordelijkheid van de leden van de Europese ministerraad door 
de nationale parlementen nog minder betekenis geven dan zij nu heeft, 
en daarvan is thans al niet veel meer overgebleven. De Raad als 
zodanig kunnen zij in het geheel niet ter verantwoording roepen. Ook 
niet als de Raadszittingen gedeeltelijk openbaar zouden zijn, waarvan 
o.m. Den Uyl voorstander blijkt te zijn. 

Zoals hierboven al is aangeduid, is er een ontwikkeling op gang ge
bracht die tegemoet schijnt te komen aan althans een deel van door 
het Europees Parlement geformuleerde verlangens. Hoever dat zal gaan, 
zal afhangen van de onderhandelingen (waaronder de consultatie tussen 
een parlementaire delegatie en de voltallige Raad) die sedert enige tijd 
gaande zijn, en van de besluitvorming in de Raad, die nu op grang lijkt 
te zijn gekomen. Uitgangspunt vormen de voorstellen die in 1973 door 
de Commissie zijn gedaan. Hiertoe behoort o.m. het volgende: 

instelling van een Rekenkamer, waarvan de leden op advies van 
het Europees Parlement worden benoemd, die met een op te richten 
parlementaire Rekencommissie toezicht zal houden op het beheer 
van de openbare middelen; dit opent de mogelijkheid vrijwel alle 
onderdelen van het communautaire beleid te bestuderen en te be
oordelen; 

het betrekken van het parlement bij de vaststelling van alle commu
nautaire besluiten met belangrijke financiële gevolgen, door middel 
van een procedure van tweevoudige lezing (concertatieprocedure); 

toekenning aan het parlement van het laatste woord ten aanzien 
van een toenemend aantal begrotingsposten, die niet voortvloeien 
uit wetgevende besluiten van de Raad; 

toestemming van het parlement voor het aangaan van leningen; 

toekenning van het recht de begroting in haar geheel te verwerpen. 

Indien deze voorstellen zouden worden aanvaard, dan zal een belang
rijke vooruitgang geboekt zijn, zeker als men daarbij het geheel van de 
zich ontwikkelende rechtstreekse betrekkingen tussen Europees Parle
ment en Commissie en tussen parlement en Raad in aanmerking neemt. 
Maar meer dan voorheen zal het Europees Parlement zich bewust 
moeten zijn van zijn rol als klankbord van bij burgers en groepen 
levende gevoelens, verlangens en frustraties. Op bescheiden wijze is 
het Europees Parlement begonnen met openbare hoorzittingen. Indien 
deze goed georganiseerd en op belangrijke beleidsaspecten resp. 
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misstanden gericht worden, zullen zij van grote invloed kunnen worden, 
ook om de belangstelling en het vertrouwen van de Europese burgers 
te wekken. Ook het institutionaliseren van contact tussen commissies 
van het Europees Parlement en van nationale parlementen (met name 
in openbare bijeenkomsten) kan tot vergroting van de invloed van het 
Europees Parlement leiden. Ook hierbij moet men niet wachten tot een 
rechtstreeks gekozen parlement tot stand is gekomen; integendeel, 
het vergroot de mogelijkheid het Europese bewustzijn - voorwaarde 
voor zinvolle verkiezingen - te stimuleren! 

De Economische en Monetaire Unie 

Reeds in maart 1971 werd besloten tot vorming van een Economische 
en Monetaire Unie (EMU), die in 1980 voltooid zou moeten zijn. Deze 
opbouw zou etappegewijs geschieden. Dat was een "onomkeerbaar" 
genoemd besluit. De topconferentie van Parijs (1972) herhaalde, dat 
dit een ontwikkeling in "onomkeerbare" richting was, waaraan men 
vasthield. Feit is, dat de etappegewijze benadering een volledige mis
lukking is geworden. De lid-staten zijn economisch meer uit elkaar 
gegroeid, er is meer fragmentatie dan in 1971, ook monetair. Er is 
intussen de laatste maanden een neiging tot toenadering te bespeuren 
tussen de lid-staten met betrekking tot de binnenlandse economische 
politiek. Zoals Ortoli zegt: een meer systematisch zoeken "naar ver
enigbaarheid en complementariteit". Men heeft het doel, de EMU, niet 
opgegeven. Maar de voorwaarden voor realiseerbaarheid thans, zijn 
niet aanwezig. 

Het tot stand brengen van een dergelijke unie veronderstelt een centraal 
besluitvormingsmechanisme met eigen bevoegdheden, onder commu
nautaire controle. Dit houdt in een verdere beperking van de autonomie 
van de lid-staten op belangrijke terreinen. Men zal moeten beginnen 
met voorwaarden te scheppen op allerlei gebied. Dat is iets anders dan 
de etappen volgens het plan-Wem er. Intussen dient een volledig verdrag 
te worden uitgewerkt, een volledig systeem waarin een flexibele be
voegdheidsverdeling (nationaal-communautair) is ingebouwd. Flexibel, 
d.w.z. waarbij de communautaire bevoegdheden vanuit het minimaal 
noodzakelijke naar behoefte kunnen toenemen. Zover zijn we niet, 
maar zo'n ontwerp-verdrag, dat een duidelijk beeld geeft, zal toch op 
tafel moeten komen. Dan zullen de lid-staten moeten kiezen. Dan breekt 
inderdaad voor alle lid-staten definitief het uur van de waarheid aan. 
Ik waag mij nog niet aan een voorspelling met betrekking tot de 
uitkomst. 

De Europese politieke samenwerking 

In het voorgaande is slechts zeer terloops sprake geweest van de 
Europese (buitenlands-)politieke samenwerking (EPS), zoals die onder 
de impuls van de Haagse topconferenties (1969), op de grondslag van 
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het Rapport van Luxemburg (1970), op gang is gekomen. De procedure 
is strikt intergouvernementeel, ook na de aanvaarding - in Kopenhagen 
(1973) - van een tweede rapport van de ministers van Buitenlandse 
Zaken. Deze diplomatieke samenwerking (consultatie) is in de loop 
van weinige jaren sterk geïntensiveerd, heeft plaats op alle niveaus 
en beschikt thans over een stelsel van directe verbindingen tussen de 
departementen van Buitenlandse Zaken. Doel is het vinden (in concrete 
gevallen) van gemeenschappelijke internationaal-politieke beleidslijnen. 
Tot spectaculair gemeenschappelijk optreden heeft deze EPS - afge
zien van het inderdaad belangrijke werk met betrekking tot de Confe
rentie over Europese Veiligheid en Samenwerking - nog niet geleid, 
laat staan tot een gemeenschappelijke buitenlandse politiek. Er heeft 
weliswaar een proces plaats van wat Von Staden noemt een "recht
streekse integratie van de ministeries van Buitenlandse Zaken" 
("Aussenpolitik" , april 1972), maar hierbij is vooralsnog geen sprake 
van integratie in de zin van communautaire integratie, slechts van 
(zuiver) intergouvernementele samenwerking, of liever van een proce
dure hiervoor. Weliswaar wordt nauw contact onderhouden met de 
Commissie en is er contact met het Europees Parlement3, maar het is 
geen convergerend proces, het blijft een parallelschakeling, waarbij 
het gevaar niet denkbeeldig is, dat de Commissie - die in dit kader 
geen enkel initiatiefrecht heeft, maar slechts, daartoe uitgenodigd, haar 
mening mag geven, ook op "haar eigen terrein" - minder het gemeen
schappelijke Europese belang als toetssteen van haar beleid zal nemen. 
De topconferenties nieuwe stijl, waarover ik hierboven sprak, vergroten 
dit gevaar. 

Het is natuurlijk waar, dat de buitenlandse politiek van de verschillende 
lid-staten sterk nationaal-historisch bepaald is, derhalve de uitdrukking 
is van nationale geschiedenis en tradities, geopolitieke ligging, de 
potentie of impotentie tot het uitoefenen van macht, nationale belangen 
en wat als zodanig wordt beschouwd, alsmede van bepaalde gecompli
ceerde relatiepatronen. Daarom vertonen de nationale doctrines en 
praktijken sterke individuele verschillen, zowel wat betreft conceptie, 
intensiteit en werkingssfeer als stijl van uitvoering. Bovendien oefenen 
de binnenlands-politieke constellatie en de positie van een regering en 
zelfs de (partijpolitieke) positie van een minister van Buitenlandse 
Zaken een min of meer belangrijke invloed uit op het gevoerde nationale 
buitenlandse beleid. 

Het geleidelijk op één noemer brengen van deze negen verschillende, 
primair nationaal bepaalde buitenlandse "politieken", die ook in hun 
effecten sterk verschillend kunnen zijn, is natuurlijk een proces van 
lange adem. Daarvoor is die consultatieprocedure van grote betekenis. 

3 De jongste Parijse topconferentie erkende, dat het Europese Parlement steeds nauwer betrok
ken dient te worden bij de [PS, "O.m. via antwoorden op de vragen die parlementsleden aan 
de voorzitter (van de EPS) stellen". 
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Ire Anderzijds hebben de lid-staten met de oprichting van de Europese 
en Gemeenschap iets gecreëerd waarvan het terrein van actie weliswaar 
se beperkt is tot het economische, maar dat niettemin als zodanig - door 
Jp zijn bestaan, zijn handelen en zelfs zijn niet-handelen - ingrijpende 
us externe economische en daarmee ook politieke effecten heeft. Boven-
de dien dwingt de hierboven gesignaleerde afhankelijkheid tot meer ge-
~te meenschappelijk handelen. Met andere woorden: men kan geen echte 
ln. scheiding aanbrengen tussen communautaire Europese externe econo-
le- mische betrekkingen en "politieke" internationale politiek. Telkens blijkt 
'e- trouwens, dat de EPS stoot op het raakvlak met de EEG (en haar com-

id, petenties). 
eft Mijn conclusie is, dat EEG en EPS een sterkere koppeling dienen te 
f1t- krijgen en convergerend gemaakt dienen te worden. Dit omzetten van 
n" paralleliteit en fragmentatie in convergentie en integratie houdt nog 
ke geen definitieve keuze in betreffende de concrete institutionele toe-
an komst. Het beantwoordt wel aan de huidige situatie dat in de interna-
:e- tionale werkelijkheid de Gemeenschap als een politiek feit wordt 
de ervaren, welke zwaarte hieraan ook wordt toegekend. Het vloeit ook 
is rechtstreeks voort uit de althans met woorden beleden monocentrische 

bij optiek van de rapporten van Luxemburg, verklaringen van topconfe-
Ier renties enz. en is volstrekt in overeenstemming met de ("voornaamst" 
lar genoemde) doelstellingen van de Verklaring van Parijs: de Europese 
m- Unie. 
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In het voorgaande is geen poging gedaan een "blauwdruk" tP. qeven 
voor de Europese Unie, die volgens de topconferentie van Parijs (19/2) 
in 1980 zal rrlûcten wnrrlen opgericht. Dit betekent niet, dat ik het 
denken en discussiëren hierover niet belangrijK en nnodzakelijk acht. 
Maar als men de vragenlijst beziet die vorig jaar door de pernlëlnp.ntp 
vertegenwoordigers - in opdracht van de Raad van Ministers - ter 
zake van die Europese Unie is opgesteld en ter beantwoording aan de 
lid-staten is gezonden4, dan kan men moeilijk ontkomen aan een grote 
mate van scepticisme. Er blijkt uit, hoe vaag de inhoud is van de term 
Europese Unie. De permanente vertegenwoordigers - zo constateerde 
de hoofdredacteur van Europe5 terecht -, die toch de vertolkers zijn 
van de wil van hun regeringen, demonstreerden met deze lijst, twee 
jaar na de topconferentie, dat zij niet in staat waren te zeggen wat er 
nu eigenlijk ter zake van die Unie te Parijs besloten is, zowel wat be
treft de vorm als de inhoud: een staaltje van het verbale Europa, van 
Euro-retoriek? Ik heb het vertrouwen, dat Europese Commissie, Euro
pees Hof en Europees Parlement het er beter afbrengen en met voor-

4 Zie "Europa van morgen". 17 juni 1974. pag. 339 en 340. 

5 "Europe". 2. 3, 4 en 5 september 1974. 

Politiek perspectief, januari/februari 1975 25 



stellen zullen komen waaraan de Belgische premier Tindemans - die 
in opdracht van de jongste Parijse topconferentie vóór het einde van 
1975 een Unie-concept moet opstellen - meer zal hebben. 

In een interview6 heeft Tindemans verklaard, de realiteit als uitgangs
punt te zullen nemen. De realiteit is, dat het "Europese verworvene" 
weliswaar niet gering is - ondanks gebreken en leemten -, maar dat 
men het systeem onvoldoende de kans heeft willen geven zich te ont
wikkelen. Men: dat zijn de lid-staten. Willen: dat is politiek willen. 

Waar maken, wat men van top tot top heeft besloten en dat door de 
nationale parlementen niet is weersproken. Geen Euro-retoriek, maar 
Euro-actie. De bestaande instellingen en bevoegdheden allereerst be
zien in functie van de optimale verwezenlijking van concrete doelstel
lingen. Dat wil zeggen, de aanpak en oplossing van urgente, concrete 
en bekende problemen, volgens een realistische prioriteitsstelling. Er 
zijn deskundigen genoeg in Europa. Maar men moet willen, politiek 
willen. 

6 "Europa in beweging", maart 1975. 
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De verantwoordelijkheid van de 
multinationale onderneming 

J. L. K. F. de Vries'~ 

I. INLEIDING 

De grote onderneming, vooral de multinationale (MNO), is onderwerp 
van een toenemende en kritische belangstelling. Het lijkt wel alsof men 
zich plotseling is gaan realiseren, hoe belangrijk de MNO's in de wereld
economie zijnl. In de volgende paragrafen zal eerst een model beschre
ven worden van de interne structuur van de grote onderneming. Daarna 
komt de verhouding tussen MNO en lokale overheid ter sprake en 
tenslotte wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van MNO's bij 
het oplossen van de op mondiale schaal optredende problemen. Maar 
enkele opmerkingen kunnen beter vooraf gemaakt worden. 

Bezwaren tegen MNO's zijn deels principieel van aard en richten zich 
dan in feite op het systeem van de ondernemingsgewijze produktie, 
het particulier bezit van produktiemiddelen, of op vraagstukken van 
zeggenschap en inspraak. In dit kader past bijvoorbeeld een uitspraak 
van premier Den Uy/, toen hij betoogde dat "de structuur van de multi
nationals onaanvaardbaar is vanuit het gezichtspunt van een democra
tische maatschappij"2. In het hiervolgende wordt aan deze fundamentele 
discussie voorbijgegaan; ons uitgangspunt is, dat in deze economische 
orde een MNO evenveel recht van bestaan heeft als elke andere onder
neming, en evenzo de plicht heeft haar voortbestaan veilig te stellen. 
Het is geheel aanvaardbaar als een MNO onverantwoord geachte 
risico's vermijdt en op legale wijze haar kosten, met inbegrip van 
belastingen, tot een minimum beperkt. Zoals de heer Spit in een artikel 
in dit blad als zijn mening gaf, is het evenmin te veroordelen dat onder
nemingen gebruik maken van de mogelijkheden die het moderne mon
diale handels- en betalingsverkeer biedt3

. 

Een tweede opmerking vooraf is, dat onder "de MNO's" een onge
coördineerde verzameling van de meest uiteenlopende typen onder-

* Dr. De Vries is in 1972 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen gepromoveerd in de 
w;skunde en natuurwetenschappen. Momenteel is hij werkzaam op de afdeling Fundamentele 
Research van het Koninklijke/Shell Laboratorium te Amsterdam. Vanzelfsprekend geeft de 
schrijver in dit artikel uitsluitend zijn persoonlijke opvattingen weer. 
Omdat in deze bijdrage regelmatig wordt verwezen naar referenties die reeds eerder zijn ver
meid, hebben we de voetnoten afgedrukt aan het eind van het artikel. op pag. 39 e.v. 
Zie ook het artikel van drs. W. L. M. Adriaansen: "Internationaal overleg over multinationale 
ondernemingen". in Politiek perspectief. maart·april 1974. (Red.). 
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nemingen verstaan moet worden. De constatering dat "de MNO's" in 
1971 een vijfde van 's werelds bruto nationaal produkt voor hun rekening 
namen, kan een machtsconcentratie suggereren die in feite niet bestaat. 
Het karakter en het optreden van een MNO wordt in sterke mate be
paald door de aard van de produkten, het land van herkomst, e.d. Een 
conglomeraat dat slechts maximaal rendement nastreeft door in allerlei 
sectoren bedrijven te kopen, te saneren en te verkopen, mag met heel 
andere ogen bekeken worden dan een MNO die een bestendige affiniteit 
met bepaalde markten heeft. 

Tenslotte kan gesteld worden, dat de macht van MNO's voornamelijk 
een weerspiegeling is van toch al bestaande machtsverhoudingen. Ook 
als de Verenigde Staten niet het moederland van een groot aantal 
MNO's waren geweest, zou Amerika na de Tweede Wereldoorlog een 
economisch en technologisch overwicht verkregen hebben; landen met 
relatief weinig "eigen" MNO's, zoals West-Duitsland en Japan, behoren 
niettemin tot de economisch sterkste landen ter wereld. Het verschijnsel 
MNO is het symptoom van een ontwikkelingsfase, het is niet de grond
slag van de bestaande machtsverdeling. 

11. GALBRAlTH'S ANALYSE VAN DE GROTE ONDERNEMING 

Een discussie over de macht en de verantwoordelijkheid van de MNO 
zal altijd gefundeerd zijn op een bepaald beeld van de structuur en de 
werkwijze van deze ondernemingen. Het is niet toereikend, de MNO 
te zien als een uit de kluiten gewassen 1ge eeuws bedrijf, waarvan het 
gedrag bepaald wordt door de uitbuiting van op winst beluste eigenaars. 
Een betere analyse is onder meer te vinden in 1. K. Galbraith's recente 
boek "Economics and the Public Purpose"4 De grote onderneminyen 
behoren tot wat Galbraith het planning system noemt, dit in tegenstel
ling tot het market system. Het planning system omvat ondernemingen 
die hun bestaan danken aan het samenbundelen van specialistische 
vaardigheden tot een logistiek goed functionerend geheel (dus met 
name in sectoren waar een hoge organisatiegraad vereist is, zoals bij 
het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde technologieën). Deze 
ondernemingen zijn in staat hun toekomst en hun positie in belangrijke 
mate te "plannen". 

Galbraith gaat er van uit, dat economische machten de neiging hebben 
hun eigen doeleinden te dienen, en dat in het geval van de onderneming 
niet de aandeelhouders maar de managers daartoe in de gunstigste 
positie verkeren. Het management is geneigd interferentie door derden 
tegen te gaan, en bereikt een optimale bestaanszekerheid vooral door 
de groei van de onderneming. Groei betekent namelijk het "meegroeien" 
van degenen die er verantwoordelijk voor zijn (in prestige, beloning, 
carrièremogelijkheden), en bovendien komen bij toenemende omvang 
de voordelen van organisatie beter tot gelding. Het "plannen" wordt 
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immers beter mogelijk wanneer de invloed op onzekere factoren buiten 
de onderneming groter wordt. 

Zolang de uitkeringen aan de aandeelhouders redelijk zijn, is inter
ferentie vanuit deze hoek zeldzaam, en zolang de onderneming haar 
eigen werkkapitaal kan vormen, is ook interferentie van de zijde van 
geldschieters te vooikomen. Interferentie door anderen wordt beperkt 
doordat beslissingen in de onderneming meestal groepsgewijze geno
men worden, waarbij degenen die op een bepaald terrein het meest 
deskundig zijn, hun kennis bundelen. Een buitenstaander is normaliter 
niet in staat aldus genomen beslissingen op zakelijke gronden aan te 
vechten. Ook conflicten met de vakbonden zijn volgens Galbraith vaak 
slechts schijn: omdat de onderneming continuïteit erg belangrijk vindt 
en bovendien, door haar invloed, gestegen loonkosten toch kan door
berekenen, zullen de werknemers vaak meeprofiteren en bevoordeeld 
worden boven werknemers buiten het planning system. 

Dit zeer verkort weergegeven beeld wijkt sterk af van de idee, dat 
alleen "winstmaximalisatie" centraal staat. Verder blijkt, dat voor het 
planning system de consument niet de almachtige gebieder is, waarnaar 
zich via de wetten van vraag en aanbod de hele economie richt. Wel 
moet opgemerkt worden, dat Galbraith veel van het bovenstaande ook 
toepast op bureaucratische overheidsinstellingen. Deze vertonen 
immers eenzelfde streven naar groei en vaak voelen ze zich ook meer 
verwant met het planning system dan met het onderontwikkelde en 
weinig spectaculaire market system (agrarische sector, middenstand, 
welzijnssector, e.d.). In beide stelsels gaan de eigen doeleinden en 
mogelijkheden een grote rol spelen, en het is dan nog de vraag of deze 
belangen samenvallen met het algemeen belang. 

Deze laatste vraag komt later aan de orde. Galbraith's visie op de 
grote organisaties is nogal somber, maar hij bestrijdt niet, dat onder 
de gegeven omstandigheden de gebruikelijke organisatiestructuur en 
werkwijze voor de hand liggen. Het winstpunt van zijn visie is, dat de 
onderneming niet uitsluitend opdoemt als een vastbesloten en uniforme 
colonne, maar als een georganiseerde groep burgers ("met een normaal 
gevoel voor fatsoen en eigenwaarde"5). De motieven die Galbraith 
toeschrijft aan het ondernemingskader, zijn ook niet uitzonderlijk: een 
streven naar bestaanszekerheid, naar bewegingsvrijheid, naar het schep
pen van mogelijkheden voor de toekomst. Het is evenmin onbegrijpelijk, 
dat een research-team dat plannen voor een stuwdam of centrale ont
Wikkeld heeft, geneigd is problemen en kosten te onderschatten en de 
te verwachten voordelen zal overschatten. Ruimtevaart-experts zullen 
niet stimuleren dat hun bedrijf geleidelijk overstapt naar de produktie 
van landbouwmachines, geologen zien meer in olie dan in kernenergie. 
AI dergelijke stromingen zal men in het beleid van een onderneming 
kunnen terugvinden. 

Tot slot dient opgemerkt, dat een MNO geen organisatie is die "van-
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zelf" bevredigend functioneert. Omdat het een levensvoorwaarde is 
flexibel te blijven, wordt vrijwel continu met nieuwe samenwerkings
verbanden en organisatiestructuren geëxperimenteerd6. De MNO wordt 
bijeengehouden door een loyaal kader dat de onderneming kent. Voort
durend moet gewaakt worden tegen overhaaste schaalvergroting, niet 
alleen vanwege concurrentie van snel groeiende, specialistische kleine 
firma's, maar ook om te voorkomen dat door diseconamics af scale de 
slagvaardigheid verloren gaat? In deze opzichten verkeren MNO's in 
een andere situatie dan overheidsinstellingen. 

111. DE VERHOUDING TUSSEN DE MNO EN DE PLAATSELIJKE 
OVERHEID 

De meest onvervreemdbare macht van MNO's is momenteel de moge
lijkheid om onder bepaalde omstandigheden in een land niet te investe
ren of om belangen aldaar af te stoten. Daarnaast zal, zoals in de inlei
ding al gesteld werd, van alle legale middelen (bij excessen, zoals ITT 
in Chili, van illegale) gebruik worden gemaakt om de eigen belangen 
te behartigen. De uitwerking van dit alles zal zelden tegelijkertijd in 
het voordeel zijn van alle betrokken landen; omdat een MNO nu eenmaal 
geen strikt nationale prioriteiten heeft, zijn botsingen tot op zekere 
hoogte onvermijdelijks. 

De macht van een regering over een MNO-vestiging binnen haar 
grenzen is uiteraard veel groter, en als het er op aankomt vrijwel 
volledig. De overheid kan bijvoorbeeld lokale industrieën bevoordelen 
(de grote invloed van nationale ondernemingen op de overheid leidt in 
veel gevallen tot discriminatie jegens de "vreemde" MNO'S9), ze kan 
MNO's speciale beperkingen of heffingen opleggen (zoals met betrek
king tot het aanstellen van buitenlands personeel, leningen op de 
plaatselijke kapitaalmarkt, beperkingen op kapitaal- en winstexport of 
op betaling van royalties; ze kan eisen dat goederen en diensten uit 
het land zelf betrokken worden of dat een bepaald deel van de produktie 
geëxporteerd wordt), en ze kan MNO-vestigingen nationaliseren. De 
MNO kan zelfs onredelijke maatregelen niet tegenhouden. Anderzijds 
betekent dit uiteraard niet, dat een regering die willekeurige acties 
zou ondernemen, daar automatisch voordeliger alternatieven voor in 
de plaats krijgt. De overheid heeft de macht om elke gewenste stap 
te ondernemen, maar politiek is een kwestie van kiezen en in veel 
gevallen zal er een prijs moeten worden betaald (bijvoorbeeld op het 
gebied van werkgelegenheid, kredietwaardigheid, handelscontacten). 

In deze situatie ligt de grootste verantwoordelijkheid voor de economi
sche ontwikkeling van een land bij de overheid; dat behoort ook zo 
te zijn, want een regering kan dan tegenover haar achterban de ge
kozen politiek verantwoorden. Zij stelt de voorwaarden waaraan de 
in het land opererende MNO's zich te houden hebbens. Omdat dit alles 
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in theorie vaak aantrekkelUker is dan in de praktUk, komt een regering 
nogal eens in de verleiding een minderwaardigheidscomplex jegens 
de MNO's in stand te houden. De MNO's zUn dan de "machtige repu
blieken, waarvan de leiders een macht hebben die met die van staats
hoofden te vergelijken is" (premier Den UylV In deze sfeer past ook de 
uitspraak van dr. S. Mansholt, dat "zonder controlerende commissie 
van de VN over een jaar of tien onze maatschappij het kind zal zijn van 
de multinationals, hetgeen in mijn ogen het ergste is wat er kan ge
beuren"2. Of die van prof. W. A. A. M. de Roosla, die vorig jaar de 
beperking van de olieproduktie en het embargo tegen de Verenigde 
Staten en Nederland een "show van de olieconcerns" noemde, waarna 
het NVV meende, dat het feit dat een hoogleraar zoals dr. De Roos 
in alle ernst deze stelling kon verdedigen, "op zichzelf reeds bewees 
hoe nodig een onderzoek naar de ware toedracht was"ll. 

Internationale controle: niet binnen handbereik 

Een gevoel van onmacht ontstaat vaak omdat een regering nationale 
bevoegdheden heeft, terwijl een MNO internationaal georiënteerd is. 
In de laatste jaren wordt pas duidelijk welke mogelijkheden het zich 
onttrekken aan nationale invloedssferen kan bieden. Vandaar de grote 
aandrang om tot een internationaal gecoördineerd beleid ten aanzien 
van MNO's te komen en internationale gedragsregels voor deze onder
nemingen op te stellen. Veel MNO's hebben hiertegen geen enkel be
zwaar; wel wordt gewezen op de veel voorkomende onmacht van 
regeringen om tot gedetailleerde internationale afspraken te komen12. 
Naar aanleiding van het rapport van VN-"groep van eminente personen" 
merkte drs. P. J. Vos (NVV) op: "Het gaat niet alleen om een conflict van 
belangen, maar om een conflict van denkwerelden met verschillende 
waardenschalen voor de meting van wat wezenlijke belangen zijn. 
Regeringen, intergouvernementele organisaties, ook de wetenschap, 
zullen in dit complex van conflicten eerder een partijdige dan een be
middelende rol spelen. ( ... ) De rol van de MNO's in deze conflicten is 
minder groot dan op het eerste gezicht lijkt"13. 

Zelfs als we ons tot heel concrete belangen beperken, is moeilijk in te 
zien, hoe zo uiteenlopende belangen tot een mondiaal geldende priori
teitenlijst14 kunnen leiden. Een vestiging die niet acceptabel is in ons 
overbevolkte land, vanwege de belasting van het milieu, kan in Brazilië 
met open armen ontvangen worden, omdat industrialisatie daar een 
hogere prioriteit heeft en omdat de directe gevolgen van de vervuiling 
gering kunnen zijn. Ook zou men kunnen stellen dat landen waar 
MNO's noodgedwongen met verlies werken (zoals Shell en BP in Italië, 
voordat ze zich uit de benzineverkoop terugtrokken), in feite gesub
sidieerd worden door landen waar deze MNO's hun winst verdienen. 
Regeringen zullen slechts met grote tegenzin afstand doen van voor
delen die juist voortvloeien uit het gebrek aan uniformiteit9 ,15. 
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De kans op internationale coördinatie en controle wordt bovendien 
kleiner naarmate regeringen meer directe invloed op MNO-activiteiten 
krijgen. Immers, regeringen hebben de neiging zich al spoedig te be
roepen hun democratische uitverkiezing en op het algemeen belang, 
en hoeven zich niet te laten dwingen iets van hun soevereiniteit prijs te 
geven12.16 Pas als concrete voorstellen voor internationale gedrags
regels voor MNO's ter tafel liggen, zal blijken hoe hecht de tot dusver 
getoonde eensgezindheid over de wenselijkheid hiervan is. 

Veranderingen in de relatie MNO - overheid 

De machtsverschuiving van MNO naar overheid zal zich ongetwijfeld 
voortzetten. In de ideeën van premier Den Uyl over selectieve groei, 
inspraak van de overheid bij investeringsbeslissingen, e.d. is deze 
tendens heel concreet aangegeven17 . Steeds meer zullen regeringen 
hun eigen criteria aanleggen bij het beoordelen van de door MNO's 
aangeboden diensten, en voorwaarden stellen op grond van hun natio
nale beleidslijnen. MNO's zullen vaker als contractor optreden, m.a.w. 
hun kennis en expertise tegen betaling inzetten voor de uitvoering van 
projecten (zoals nu met name door bouwconsortia gebeurt). Ook worden 
meer fade out-overeenkomsten gesloten, waarbij na zekere tijd de 
overheid de controle over een investering verwerft, meestal na een 
periode waarin de MNO een unieke en essentiële bijdrage leverde aan 
de nationale economie18 Een land als Noorwegen zal een oliepolitiek 
voeren die niet veel soepeler zal zijn dan die van de OPEC-landen 
thans. Veelal worden gehele sectoren gesloten voor buitenlandse deel
name (waardoor vaak de belastingbetaler de investeringen en risico's 
voor zijn rekening gaat nemen). In Engeland bestaan gedetailleerde 
plannen voor vergaande nationalisaties19 ; in de Verenigde Staten circu
leren plannen om buitenlands aandelenbezit aan stl-enge maxima te 
binden20 De Westduitse plannen om de "factor arbeid" een aandeel 
van 50 % te geven in raden van commissarissen van o.a. MNO-vesti
gingen zijn eveneens een directe uitdaging voor de centraal gecoördi
neerde bedrijfsvoering van de MN021. 

Deze tendensen zijn nog niet funest voor de MNO's. Joint ventures 
hebben ook voordelen, zoals hulp uit het desbetreffende land en deel
neming van de plaatselijke kapitaalmarkt. De ontwikkeling hoeft het 
streven naar groei van de MNO's evenmin te belemmeren, al worden 
zij wellicht gedwongen door te schuiven naar sectoren die meer geavan
ceerd zijn en sterker leunen op innovatie22. De MNO's blijven expert 
op het gebied van doelgericht onderzoek en het naderhand realiseren 
van projecten; dat zuinigheid met grondstoffen, efficiency en goedkoop 
produceren harde noodzaak zijn, wordt algemeen geaccepteerd. De 
ruimte voor overheidsuitgaven op sociaal vlak is hiervan afhankelijk. 

Het is wel nog een open vraag of een ontwikkeling die nationalisaties 
op grote schaal als een natuurlijk eindpunt heeft, uitsluitend toegejuicht 
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dient te worden. Minister Pronk heeft herhaaldelijk laten weten hier 
een warm voorstander van te zijn23 , en premier Den Uyl zag als voor
naamste bezwaar tegen onteigening van MNO's, dat dit alleen zinvol 
zou zijn als een groot aantal landen het tegelijkertijd zou doen2. Maar 
de MNO's zijn ook de basis van veel waarlijk internationale samenwer
king en uitwisseling, en de verstrengeling van economische belangen 
over grenzen heen is een bijdrage tot stabiliteit en vrede. Een vrijwel 
volledige invloed van lokale overheid of werknemers zal, vooral in 
minder goede tijden, tot een meer nationalistisch georiënteerde be
drijfsvoering leiden. Prof. Kuin meent dat de MNO's daarom zullen 
blijven bestaan "tot de wereld ten onder gaat door een extreem door
gevoerd nationalisme", en hij herinnert aan vroeger ideologisch verzet 
van de "goede nationale" tegen de "boze internationale" krachtens. 

Er zijn ook bedenkingen van meer praktische aard tegen het "ont
multinationaliseren". In het Tweede Rapport aan de Club van Rome24 

wordt bij wijze van voorbeeld uiteengezet, hoe drie jaar geleden een 
derde van de Russische wintertarwe vernietigd werd, waarna men 
vergat de plannen voor de zomertarwe te herzien; het tekort werd door 
aankoop in de Verenigde Staten aangevuld, de tarweprijzen verdubbel
den en de reserves waren uitgeput, met als uiteindelijk gevolg dat 
honderdduizenden in Afrika niet meer geholpen konden worden bij de 
daar later heersende droogte. Terecht wordt dan ook de vraag gesteld, 
of het nog gerechtvaardigd is, regionale of nationale beslissingen ge
isoleerd en onkundig van de uitwerking elders te nemen. Steeds meer 
taken moeten op supranationaal niveau worden uitgevoerd, en het lijkt 
onverstandig om niet alle bestaande kanalen op zijn minst te behouden. 
Een ander voorbeeld ziet men in de olie-industrie, die als functie heeft: 
het volledig omzetten van de verschillende soorten ruwe olie in een 
produktenpakket dat zeer sterk varieert naargelang het betreffende land, 
het jaargetijde, de conjunctuur, enz. Met name het logistieke deel van 
een dergelijke opgave is niet binnen nationale grenzen te volbrengen. 

Een ander punt van overweging met betrekking tot toenemende over
heidsinvloed is, dat ook een land als Nederland niet het geschikte 
ambtenarenapparaat heeft om bedrijfsbeslissingen te nemen. Deze 
vereisen een zo grote mate van gespecialiseerde kennis, die veelal 
slechts in het bedrijf voorhanden is, dat het een onvoorstelbare in
spanning zou kosten, die buiten het bedrijfsleven te dupliceren (minister 
Lubbers)2s. Dit is niet slechts gevolg van gebrek aan informatie, maar 
een kwestie van opleiding en ervaring. In dit verband kan ook minister 
Duisenberg geciteerd worden'?, die er op wees, dat als de beslissings
macht over de produktie bij de staat berust, dit nog geen garantie is 
dat er dan wel doelmatige of zelfs rechtvaardige beslissingen genomen 
zullen worden. 
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IV. DE MNO'S EN DE MONDIALE PROBLEMATIEK 

In de laatste jaren zijn drie typen supranationale problemen en tenden
sen zich duidelijk gaan aftekenen26 : 

a. De kloof tussen rijke en arme landen wordt eerder groter dan 
kleiner; een groot deel van de wereldbevolking leeft in landen met 
weinig perspectief. Deze landen worden al sinds lang geteisterd door 
honger en armoede, maar nu komen daar als grootste nieuwe problemen 
een massale trek naar de steden en een zeer grote endemische werk
loosheid bij, met als gevolg een ontwrichting van de sociale en culturele 
patronen. 

b. Hoewel er nog zeer weinig onderzoek is verricht, is het duidelijk 
dat de dynamische wisselwerkingen in onze biosfeer op grote schaal 
bedreigd worden. We beginnen ons pas te realiseren, hoe licht er iets 
kan gebeuren met bijvoorbeeld het plankton in de oppervlaktelaag van 
de oceanen (dat voor 25 % van onze zuurstofbehoefte zorgt), met 
het bruikbare en gemiddeld één meter dikke gedeelte van de aardkorst, 
of met de atmosfeer, waar veranderingen van chemische samenstelling 
en klimaat wellicht in volle gang zijn26 Hoogstwaarschijnlijk verstoren 
we terugkoppelingen in ecosystemen zonder veel idee van de mogelijke 
gevolgen. Daarnaast worden in toenemend tempo de beperkte hulp
bronnen en grondstoffen van de aarde aangesproken; zelfs als het 
eerste rapport van de Club van Rome te pessimistisch was27, blijft er 
reden voor grote bezorgdheid. 

c. In de rijke landen tekent zich een verschuiving af van de materiële 
en collectief te bevredigen behoeften naar een behoefte aan "welzijn", 
dat in wezen een niet-materiële en individuele ervaring is. Hiermee 
hangt een herwaardering samen van groei, industrialisatie, reclame en
zovoort. Bezorgdheid voor schade aan het milieu heeft alle andere 
redenen tot bezorgdheid naar de achtergrond verdrongen28. Deze 
verandering is gekoppeld aan de onder a en b genoemde problemen, 
omdat de rijke landen zo'n onevenredig groot deel van het wereld
inkomen en de hulpbronnen van de aarde opeisen. 

De rol van de MNO's 

Meer dan eens wordt gesuggereerd, dat de problemen onder a en b 
zoal niet veroorzaakt zijn door de MNO's, dan toch door hun optreden 
verergerd zijn. De MNO's zouden door hun exclusief streven naar winst 
met geen enkele verantwoordelijkheid rekening houden, en eigen gewin 
steeds doordrukken ten koste van het algemeen belang29 . De argumen
ten voor deze veronderstelde samenhang zijn nogal abstract en vaak 
emotioneel geladen. In de inleiding werd al gesteld, dat de MNO's een 
symptoom en niet de grondslag van de bestaande verhoudingen zijn. 

Zonder MNO's zou ons gedragspatroon niet veel anders zijn geweest, 
want pas sinds kort realiseert men zich dat de mens zijn verdere ont-
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wikkeling in eigen hand moet nemen. Verder bleek uit Galbraith's 
visie, dat het streven naar continuïteit en groei de drijfveren van MNO's 
beter weergeeft dan het streven naar maximale winst. 

Wie de motieven van MNO's even laat voor wat ze zijn en zich con
centreert op hetgeen in de afgelopen jaren is bereikt, komt tot een 
heel wat positiever beeld van de MNO's. Zij worden geprezen om hun 
bijdragen aan de ontwikkeling van de wereldeconomie en de bevorde
ring van de welvaart, ook in ontwikkelingslanden. Positief beoordeeld 
worden hun vermogen tot het mobiliseren van talent en kapitaal, hun 
flexibiliteit en inventiviteit, hun doeltreffende supranationale besluit
vorming'. Prof. Tinbergen heeft hierop gewezen in zijn recente brief 
aan de Club van Rome3o. Regeringen mogen dan een groter verant
woordelijkheidsgevoel hebben, de MNO's zijn het meest doeltreffende 
instrument bij het spreiden van kennis, expertise en werkgelegen
heid3o ,3'. 

Wordt het potentieel van de MNO's op de juiste plaats ingezet? 

De juist genoemde "sterke punten" van MNO's zijn een vereiste voor 
het oplossen van de grote mondiale problemen. Want, al klinkt dat niet 
iedereen even aangenaam in de oren, de daadwerkelijke oplossingen 
vereisen meer research, nieuwe technologieën, ervaren management, 
enz., grotendeels in sectoren waarin MNO's een leidende rol spelen. 

Toch moet betwijfeld worden of de binnen deze ondernemingen aan
wezige mogelijkheden doelbewust en optimaal bijdragen tot het oplos
sen van genoemde problemen32 . Door het optreden van de MNO's 
wordt de kloof tussen rijke en arme landen niet kleiner; in een ontwik
kelingsland steunen zij vaak (noodgedwongen) op de geschoolde boven
laag, hetgeen een denivellerend effect heeft en een welvaart brengt die 
niet naar de armen doorsijpelt. In landen waar de landbouw de hoogste 
prioriteit verdient, versterken buitenlandse vestigingen de urbanisatie 
en dragen zij bij tot een ongewenst consumptiepatroon. In landen met 
grote aantallen werklozen verrijzen geautomatiseerde industrieën; er 
is nog geen grootscheepse produktie van intermediate technology, 
werktuigen die met weinig vakkennis gehanteerd en gerepareerd kunnen 
worden. 

Een verantwoorde aanpak op grote schaal in sectoren buiten ons 
planning system (landbouw, huisvesting, transport, onderwijsmiddelen) 
is nog niet eens in het onderzoekstadium. Terecht wordt in het VN
rapport geconstateerd33 , dat "Of door de MNO's zelf àf door de rege
ringen niet genoeg gedaan is om de produktie te richten op het bevre
digen van fundamentele behoeften, zoals die van voeding, gezondheid 
en onderdak". Het gaat hier niet om de schuldvraag (want op hun beurt 
stellen regeringen vaak onduidelijke en irreële plannen op, of laten zij 
zich leiden door prestigemotieven), maar het feit blijft dat voor de meest 
urgente problemen behoefte bestaat aan het technologisch en logistiek 
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potentieel zoals dat met name binnen de MNO's bestaat. Momenteel 
echter zuigen de rijke markten de bestaande expertise en financiën naar 
zich toe, vaak voor een produktie die niet meer in werkelijke behoeften 
voorziet (zie cl· Slechts door reclame op grote schaal kan de spiraal 
van "steeds méér Willen" in stand worden gehouden; de consument die 
in deze spiraal zit, rechtvaardigt dan op zijn beurt de krachtsinspanning 
die nodig is om elektrische messen of jaarlijks' nieuwe automodellen 
te produceren. 

De verantwoordelijkheid van de MNO's 

Het is onredelijk om van een MNO een zelfmoordpoging te verlangen 
door haar als eerste en enige een ideële projectkeuze te laten prefe
reren boven economische evaluaties. Bovendien is het niet juist als 
een bedrijfsleiding met andermans geld goede werken gaat verrichten. 
Maar ongetwijfeld rust op de MNO's een verantwoordelijkheid: beter 
dan wie ook hebben ze inzicht in de mogelijkheden van hun technisch 
en management-potentieel. Zij zouden de haalbaarheid van wenselijke, 
concrete projecten met kennis van zaken kunnen evalueren en dien
overeenkomstig adviezen kunnen formuleren. Hun flexibiliteit en hun 
internationale ervaring met pragmatisch optreden in crisissituaties staan 
MNO's toe voor zeer uiteenlopende doeleinden en onder velerlei om
standigheden te werken. Alleen de geschiedenis zal leren of MNO's 
deze verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hun potentieel dienst
baar wordt gemaakt, zullen accepteren. Het is moeilijk vol te houden 
dat slechts geproduceerd kan worden "wat de consument voorschrijft", 
of dat regeringen een beslissende stem hebben bij de keuze van nieuwe 
projecten. 

Wel zullen politici steeds vaker proberen deze verantwoordelijkheid 
voor de toekomstige ontwikkeling mede te dragen, en zullen zij meebe
slissen bij het selecteren van de gewenste alternatieven 34. In grote 
projecten zullen regeringen ook vaker als sponser (moeten) optreden, 
zoals onder meer blijkt uit de energieprogramma's in de Verenigde 
Staten en in de Europese Gemeenschap35. De keuze voor een bepaald 
energiebeleid en het afwegen van de bijbehorende risico's is thans in 
feite een politieke beslissing36. Wel blijven MNO's adviseren over de 
technische mogelijkheden, terwijl zij "op bestelling" de vereiste uitvin
dingen vaak voor hun rekening nemen (zoals bijvoorbeeld in het ruimte
vaartprogramma). 

Heroriëntatie vereist 

In deze nieuwe situatie worden vaak samen met regeringen de MNO
prioriteiten vastgesteld (dit geldt niet voor luxe-goederen, waar als 
vanouds de koopkrachtige consument de vraag en de haalbare prijs 
vaststelt). Vooral voor MNO's in sectoren van de eerste levensbehoef
ten neemt daardoor de betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke 
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ontwikkelingen toe. De MNO moet op deze ontwikkelingen anticiperen, 
ze moet een "sociale radar" ontwikkelen37 . Hoe groot haar prestaties 
in het verleden ook geweest zijn, dit is niet meer voldoende om op 
erkenning of erkentelijkheid te kunnen rekenen. De maatstaven zijn 
veranderd, de "triomf der techniek"-periode heeft veel van haar glans 
verloren. 

Nu overal in de samenleving meer openheid betracht wordt, zullen ook 
MNO's ondanks concurrentieoverwegingen serieus moeten nagaan, 
voor welke inside information geheimhouding nog functioneel iS38. Zoals 
minister Lubbers opmerkte39 , leidt het huidige gebrek aan openheid tot 
onnodige mystificatie. De kostbare reclamecampagnes waarmee vooral 
in de Verenigde Staten ondernemingen hun image willen verbeteren, 
roepen veel wantrouwen op wanneer niet tegelijkertijd een zichtbare 
heroriëntering plaatsvindt. Zoals elke organisatie die macht uitstraalt, 
zal de MNO moeten leren leven met een "hinderlijk volgen" van al haar 
activiteiten. 

Niet alleen buitenstaanders, maar ook de eigen werknemers van MNO's 
zullen steeds nadrukkelijker een plaatsbepaling verwachten. Een voor
beeld uit eigen land is de groep van ruim 100 research-medewerkers 
bij Philips, die pleitte voor onderzoek naar de werkelijke noden en be
hoeften van de samenleving (zonder commerciële en economische 
criteria), om zo te komen tot betere aanpassing van de research aan 
maatschappelijke belangen4o. Gepleit werd voor research die zich richt 
op grotere duurzaamheid, op goedkopere en eenvoudiger produkten, 
op vermindering van het energieverbruik (dit in tegenstelling tot nieuwig
heden als de videofoon). "Zinvol werk" wordt een sociale eis en het laat 
niet iedereen meer onverschillig of hij een in wezen onzinnig en onnodig 
produkt helpt ontwikkelen. 

Als een dergelijke tendens doorbreekt bij het specialistenkader en 
geheel nieuwe gezichtspunten in hun ontwikkelingswerk gaan mee
spelen, kan dit in sterke wisselwerking staan met de koers van een 
MNO als geheel. In een recent EG-rapport over de ingenieursberoe
pen41 wordt gesteld, dat ,,(-) de technische beroepen niet langer 
moeten proberen zich buiten de sociale en politieke spanningen te 
houden", dat ,,(-) alle, vooral de technische beroepen er voor open 
moeten staan zich ondergeschikt te maken aan de alles overheersende 
maatschappelijke behoefte om samen te leven", en dat "het niet langer 
de uitsluitende taak van de ingenieur is de mens tegen de natuur te 
beschermen, maar veel meer om de natuur te beschermen tegen de 
mens (-)". Bij het werven van geschikte nieuwe medewerkers doen 
deze problemen zich al duidelijker voelen: bij grote groepen studenten 
is een soort instinctieve tegenzin tegen de grote industrie ontstaan42 

(al merkt deze daar rechtstreeks niet veel van). De industrie wordt 
gezien als hoeder van de idealen van vroeger. AI is veel van dergelijke 
kritiek gebaseerd op gebrek aan inzicht of op tegenzin om in de rat race 
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te stappen, het feit blijft dat MNO's méér dan een overheidsapparaat 
gevaar lopen uit het centrum van de samenleving weg te schuiven. 

Overigens is, zoals ook het VN-rapport vermeldt43 , de respons van 
MNO's zeker niet beperkt gebleven tot het verdedigen van de eigen 
activiteiten (zeker niet op topniveau). In veel gevallen blijken MNO's 
voorzichtiger te zijn met het uitoefenen van hun macht en streven ze 
meer dan vroeger naar good citizenship. Ook de Internationale Kamer 
van Koophandel heeft voor internationale investeringen richtlijnen opge
steld44. MNO's zijn bereid actief mee te denken over sociaal-economi
sche problemen, en zij nemen de prioriteiten van het gastheerland meer 
en meer in hun beleid op. Aanbiedingen van MNO's aan ontwikkelings
landen worden voor deze landen steeds gunstiger, geheel in overeen
stemming met de in de politiek veranderende inzichten (meer lokale 
deelname, promotie van plaatselijk personeel tot verantwoordelijke 
functies, suggesties voor het overheidsbeleid, e.d.). Een sprekend voor
beeld is de Ade/a-groep, waarin meer dan 200 bedrijven zich speciaal 
op ontwikkelingsprojecten toeleggen en hierin in de afgelopen tien jaar 
f 15 miljard hebben geïnvesteerd45. In de Verenigde Staten zijn het ook 
de aandeelhouders die eisen stellen aan de ondernemingsactiviteiten 
naargelang de consequenties voor milieu, welzijn, ontwikkelingslanden 
of gelijke rechten voor minderheden46 . 

Deze gunstige ontwikkeling zou vermeld kunnen worden als aan de 
MNO's grotere politieke zekerheid zou worden geboden. Als gevolg 
van vele ervaringen met wankele regimes, met onbekwame en onbe
trouwbare bureaucratieën of gebroken beloften ontstaat de neiging om 
de oogst van riskante investeringen zo snel mogelijk binnen te halen. 

De zekerheid van een bescheiden winst wordt meestal echter verkozen 
boven onzekere veelbelovende investeringenS. MNO's zijn bereid allerlei 
beperkingen te aanvaarden, mits deze vóór de investering bekend zijn 
en zonder discriminatie worden opgelegd9 . Gebleken is, dat landen 
na een reeks nationalisaties goed in staat waren met MNO's contracten 
af te sluiten, omdat een kennelijk stabiele toestand was ingetreden47 . 

Een dergelijke risicodekking kan internationaal gegarandeerd worden; 
het voorstel is gelanceerd om MNO's die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, een "supranationale" status toe te kennen4s. Dit zou een 
haalbare route kunnen zijn naar meer effectieve internationale samen
werking, een route die vruchtbaarder is dan die der voortdurende con
frontatie, waarbij regeringen en MNO's hun talent verspillen met het 
bedenken en pareren van zet en tegenzet. 

V. BESLUIT 

De zeggenschap van regeringen over het doen en laten van MNO's 
wordt voortdurend effectiever. De eigen verantwoordelijkheid van deze 
ondernemingen voor het bereiken van nationale doelstellingen is der-
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halve beperkt. Wel hebben MNO's door hun expertise een aanzienlijke 
verantwoordelijkheid bij het bepalen van de doeleinden waarvoor hun 
unieke potentieel wordt ingezet; hun bijdrage aan oplossingen voor de 
grote mondiale problemen kan zeer belangrijk zijn. In plaats van het 
bevorderen van "nationaal denken" door een steeds grotere greep van 
lokale overheden op MNO's aan te moedigen, verdient het wellicht de 
voorkeur een andere richting in te slaan en voor MNO's de mogelijk
heid van een supranationale status te scheppen. 
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44 International Chamber of Commerce: "Guidelines for International Investment"; Parijs, 1972. 
45 De Volkskrant, 28 januari 1975. 
46 "The American Corporation under Fire", Newsweek, 24 mei 1971. 

47 Mr. K. E. Vosskühler: "Naar een rechtvaardiger verdeling van natuurlijke hulpbronnen", in
termediair, 29 maart 1974. 
48 Zie de in noot 1 genoemde publikatie, pag. 102. 
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Spreiding van macht en zeggenschap? 

J. A. M. H. Damoiseaux~' 

"Ik hoop, dat in deze regeringsverklaring iets doorgeklonken heeft van 
wat de Spreukendichter in het Oude Testament bedoelde met de woor
den: 'waar visie ontbreekt, komt het volk om' ". Met deze woorden 
besloot minister-president Den Uyl op 28 mei 1973 de regeringsver
klaring. De zeer velen die zich, evenals ik, verheugden over het optre
den van deze regeringscombinatie - vooral mogelijk dankzij de politieke 
moed van Boersma en De Gaay Fortman - dachten onwillekeurig terug 
aan dat andere kabinet dat eveneens gepoogd had een visie uit te 
dragen: het kabinet-Ca/s. En ze hoopten maar dat de grote mate van 
zelfverzekerdheid die leden van dat kabinet ten toon spreidden, ditmaal 
achterwege zou blijven. 

De pretentie van het kabinet-Den Uyl werd in elk geval bescheiden 
geformuleerd, al liet het er geen twijfel over bestaan dat het pretentieus 
was: ,,(-) Het kabinet heeft wel een pretentie. Die pretentie is, dat 
het een beleid wil voeren ter voorziening in de noden van elke dag 
in het perspectief van gestage arbeid aan de vernieuwing van de sa
menleving, in solidariteit met de mensen aan de onderkant van de 
samenleving" (slot regeringsverklaring). 

Deze vernieuwing van de samenleving, die noodzakelijk werd geacht, 
werd onderscheiden in de fundamentele vernieuwing en de perspec
tivische toepassing, realisering ervan op een groot aantal concrete 
punten. De reden voor de noodzakelijke vernieuwing lag in de vele 
veranderingen van normen en waarden, leidend tot een nieuwe, andere 
mentaliteit. Vrijwel onbeperkt streven naar economische expansie en 
materiële welvaartsgroei wordt kritisch bezien, evenals - andersom -
de waardering van de arbeid ten opzichte van de vrije tijd, van het 
materiële produktieresultaat ten opzichte van zelfontplooiing in de arbeid, 
de betekenis van consumptiegoederen ten opzichte van immateriële 
waarden zoals zelfontplooiing en maatschappelijk dienstbetoon. 

Fundamentele punten van verandering waren voor het kabinet o.a.: 

- spreiding van inkomen, bezit, macht, kennis en zeggenschap (deze 

* Drs. Damoiseaux is algemeen secretaris van de Nationale Raad voor Maatschapelijk Wel
zijn te Den Haag. (Red.). 
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vijfdeling is later omgezet in een driedeling: spreiding van kennis, 
inkomen en macht); 

het voorrang geven aan de verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan: "het wenst welvaart te richten op welzijn"; het leefmilieu 
is daarbij van grote betekenis; 

het voorrang geven "aan behoud en verbetering van de dagelijkse 
leef- en werkomstandigheden boven een slaafs volgen van techni
sche ontwikkelingen" (Peijnenburg had er dus ook nog op kunnen 
wijzen dat de Nijmeegse en Amsterdamse Den Uyll dezelfde was 
als die van de regeringsverklaring!); 

internationaal: de samenhang tussen vrede, veiligheid, rechtvaardige 
verdeling van de welvaart, wereldrechtsorde en respect voor de 
fundamentele mensenrechten. 

Ideeën in een democratie 

Zo'n visie van een kabinet komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. 
Ze is ook niet het werk van één man, en evenmin van één of meer 
politieke partijen. Ze is een resultante van veler denken in een samen
leving, nationaal en internationaal, uit het verleden en het heden. Ze 
vindt haar oorsprong in de visies, de ideeën van velen: kunstenaars, 
wetenschappers, "gewone" mensen en ook wel politici. Het zijn de 
elites van de geest, de creatieven in allerlei betekenissen van het 
woord, die de oorsprong vormen van menselijke en maatschappelijke 
veranderingen. Het zijn de oorspronkelijken, die aanzetten geven tot 
nieuwe ontwikkelingen. Het volk dat deze personen mist of niet tot 
ontplooiing laat komen of het zwijgen oplegt, is dood. Dàt volk komt 
om. 

Zoals alles op dit ondermaanse is ook oorspronkelijkheid relatief. 
Absolute originaliteit komt waarschijnlijk niet eens voor. Vele ideeën 
gaan verloren, hoe voortreffelijk ze ook zijn, zonder dat we weten 
waarom. Andere worden "opgepikt", soms eeuwen later, en verspreiden 
zich; sommige worden aanleiding tot nieuwe wetenschappelijke theo
rieën of waardesystemen. Weer andere worden omgezet in daden. 
Maar pas indien de idee zich verbreidt, door velen overgenomen wordt, 
dan pas werkt hij door. De ideeën van mgr. Bekkers en Trimbos 
hadden pas effect in de katholieke Nederlandse kerk nadat velen ze 
hadden overgenomen. De opvattingen in de Industriebond NVV2 zijn 
incorporaties van de gedachten van enkelen rondom Groenevelt. Het 
zijn meestal de "epigonen", die ideeën realiseren en continuïteit geven. 
Het zijn deze "epigonen", die de ideeën omvormen, vervormen en 
na verloop van tijd doen verstarren. Tot de categorie van "epigonen" 

1 Zie drs. J. P. van Iersel: "Socialisme en ondernemingsgewijze produktie", in Politiek per
spectief, november-december 1974. (Red.). 
2 Zie de bespreking van de brochure "Fijn is anders" in dit nummer, pag. 60. (Red.). 
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behoren de "gewone" burgers en buitenlui, waaronder politici, maat
schappelijke instellingen en partijen. 

De kweekplaats van visies en ontwikkelingen is dan ook de samenleving 
in al haar geledingen. Soms vinden ze hun oorsprong aan "de basis", 
soms "aan de top". Niemand heeft in dat opzicht bij voorbaat een 
primaat. Het begin ligt bij individuen of kleine groepen. Ze hebben 
vaak "elitaire" trekken. Omdat instituten dragers zijn van ideeën en 
waarden, zullen de bestaande waarden invloed uitoefenen op nieuw 
binnenkomende. Slechts zelden zullen de oorspronkelijke ideeën geheel 
gerealiseerd worden. 

Van idee tot realiteit 

In de Westerse politieke democratie met verschillende partijen wordt 
door hen uit de voorraad ideeën een bewuste keuze gemaakt - als 
het goed is - en omgezet in een politieke visie, in een politiek program. 
Slechts zelden slagen politieke partijen er in hun keuzen zodanig 
samenhangend te doen zijn, dat hun aanhangers alles onderschrijven. 
Het bestaan van vleugels is vanuit de ideeënwereld gezien even normaal 
als het niet-lid worden van een partij omdat men het met meer of 
minder zaken niet eens is. Hoe groter de partijen, hoe duidelijker de 
vleugels. Partijen zijn meestal exponenten van stromingen en opvat
tingen die een beoFlalrle Illdtc Vdll uitkristallisering hebben bereikt. 

Ook de It:den van de organen van de politieke democratie - regering, 
parlement, enz. - zijn niet per definitie de visionairen, de oorspronke
lijken. Men kan zelfs stellen dat de idee van de politieke democratie 
gerealiseerd is omdat men niet meer overgeleverd wenste te zijn aan 
de visie van één of enkelen. De rolverdeling tussen regering en parle
ment in een politieke democratie is daarom ook gericht op een zeker 
evenwicht, hier met een sterker accent op de regering (president), 
daar op het parlement. 

Ook langs die weg kunnen dan in de politieke democratie gewenste 
ideeën (versneld) ingevoerd, en in het rechtssysteem verankerd worden. 
De overheden weten het dus niet uit zichzelf, ze stellen niet uit zichzelf 
vast wat juist of onjuist is. Ze zijn in dit opzicht deelnemers aan de 
samenleving, als het goed is: exponenten ervan. 

Hoe breder het spectrum van ideeën, waarden en normen dat bestreken 
wordt, hoe meer de ideeënwereld in beweging is, hoe ingrijpender de 
wijzigingen in de opvattingen, des te moeilijker zal het zijn om tot meer 
of minder gemeenschappelijke standpunten te komen. Des te sneller 
zullen minderheden hun rechten aangetast voelen. Des te gevaarlijker 
zal het zijn de macht van het getal te hanteren om "door te drukken". 
Het behalen van een meerderheid hoeft bovendien niets te zeggen 
over de juistheid van een idee. Evenmin zegt het iets over de aan
vaarding van dat besluit door de bevolking (vgl. de gang van zaken 
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bij de wet op het collegegeld); de legitimiteit wordt dan bestreden. Een 
systematisch hanteren van de macht op een dergelijke manier kan 
leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid, resp. tot een crisis in het 
politiek-democratische systeem zelf. 

Politieke democratie is mede daardoor niet het meest snelle bestuurs
systeem. Het is niet het meest efficiënte. Integendeel, het is vaak 
inefficiënt en kostbaar. Gekoppeld aan de getalsverhoudingen meerder
heid/minderheid leidt het vaak tot "gemiddelden"; omdat de uitkomsten 
voor velen aanvaardbaar moeten zijn, is het resultaat vaak "middel
matigheid". Dat is echter de prijs die onze Westerse samenleving be
taalt voor de idee: niet over ons zonder ons. Het primaat van de 
economie is op dit terrein reeds lang doorbroken. 

Deze opmerkingen zijn geen pleidooi voor besluiteloosheid, het andere 
kwaad dat ons bestuursstelsel kan bedreigen en bedreigd heeft. Boven
dien is niet-besluiten handhaven van vroeger in de rechtsorde ver
ankerde ideeën; althans op een aantal gebieden, niet op alle. Er zijn 
immers terreinen die zich onttrekken aan de invloed van de overheid. 
Zo zullen bijvoorbeeld mentaliteitswijzigingen zich ook doorzetten in 
bestaande wetten en instituties en hen feitelijk anders doen functio
neren, ook zonder die overheid, vaak ondanks de overheid. 

IJ 

De opvattingen van Hauriou, waarop deze inleidende bespiegelillgcn 
gebaseerd zijn, sluiten goed aan op de realiteit van vandaag. Het ver
anderen van de samenleving door middel van de politiek heeft alles 
te maken met het inplanten, het realiseren van ideeën in het rechts
bestel. 

Spreiding van kennis 

Spreiding van kennis is daarvoor een illustratie. Dat betekent immers 
vergroting van de betrokkenheid van de burgers op immateriële waar
den en ideeën, een betere toerusting daarvoor en hopelijk als gevolg 
daarvan een menswaardiger existeren. Dat daardoor vergroting van de 
zeggenschap ook mogelijk wordt en dat zij op haar beurt het mense
lijker functioneren weer bevordert, versterkt deze opvatting slechts. 
Het betekent overigens ook dat democratie en participatie geen doel 
in zich zijn. Trouwens, niet iedereen tracht wijzigingen in zijn existeren 
door middel van participatie te bereiken. Ook de Joegoslavische wer
kelijkheid doet nog niet veronderstellen dat dit in de toekomst volslagen 
anders zal worden. Ook daar ontmoet men telkens dezelfde personen 
op verschillende terreinen. 

Tragisch is, dat - hoezeer spreiding van kennis in Nederland nog 
nodig is, vooral voor de economisch zwakkere groepen - de verstop-
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ping van het onderwijssysteem reeds aanzienlijk is. Het streven naar 
gelijke kansen zou hierdoor wel eens onuitvoerbaar kunnen blijken. 
Zelfs gelijke kansen voor gelijk begaafden, indien men dat al kan 
omschrijven, lijken fraglich te worden. Uitbreiding van het onderwijs
systeem blijkt slechts beperkt mogelijk. Speciale maatregelen ten gunste 
van de éducation permanente en open school zijn geen alternatief. 
Bovendien sluiten de doelstellingen van het onderwijs vaak niet meer 
aan op behoeften van de samenleving. Zo ontstaat de paradoxale 
situatie, dat verbetering van de voorwaarden voor menselijke existentie 
(onderwijs) voert tot werkloosheid van de opgeleiden, resp. het niet 
kunnen werken met de verworven kennis of vaardigheid. Verbetering 
van de deelname aan onderwijsvormen alleen is dan ook onvoldoende 
voor het bereiken van de doeleinden gesteld met de idee: spreiding 
van kennis. 

Overheid en burgers 

Een andere overweging om het vertrekpunt bij Hauriou te kiezen, is 
een gevolg van het feit dat we leven in een tijd van anomie. Een tijd 
waarin bijna alle oude waarden aangetast worden, vele en veelsoortige 
nieuwe ideeën op bijna alle levensterreinen over de mensen uitge
strooid worden, met als gevolg grote onzekerheid en onduidelijkheid. 
Niemand weet hoe de samenleving van morgen - laat staan die van 
overmorgen - er uit ziet, de overheid niet, de burger niet. Deze 
onzekerheid en onduidelijkheid wordt nog versterkt door de tegenstrij
digheid van zeer vele denkbeelden. Vele zullen verdwijnen, andere 
doorzetten, ook al blijft de samenleving (meer) pluriform. Maar welke 
zullen dat zijn en wie maakt dat uit? Mijns inziens niet de overheid, 
en zeker niet zij alleen. 

"Veranderingen als dit kabinet voor ogen staan, kunnen niet worden 
afgedwongen, maar alleen worden verwerkelijkt als zij als rechtvaardig 
en noodzakelijk worden ervaren door de burgers", aldus de regerings
verklaring. Hieruit klinkt een zekere terughoudendheid, en terecht. Hoe 
fundamenteler de veranderingen, hoe belangrijker de aanvaarding ervan 
door de burgers, juist omwille van het welslagen van (die) veran
deringen. 

Het streven naar vergroting van de overheidsmacht ten behoeve van 
die veranderingen is desondanks dUidelijk aanwezig. Prof. Van Doorn 
schreef reeds op 22 februari 1974 in NRC-Hande/sblad: "Wie, zoals de 
progressieven, ingrijpende maatschappelijke veranderingen beogen door 
te voeren, kunnen daarom niet vertrouwen op het effect van democra
tisering. Zij hebben macht nodig, geconcentreerd bij de overheid. 
Centralisatie van beleid is dan onvermijdelijk". Dit is feitelijk een andere 
tendens dan de regeringsverklaring zou doen vermoeden. Ten einde 
namelijk de aanvaarding door de burger te bevorderen werd daarin 
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immers gesteld: "Daarom acht dit kabinet voortgang van het proces 
van participatie in en democratisering van besluitvorming dringend ge
boden". In hetzelfde artikel in de NRC heeft prof. Van Doorn geconsta
teerd dat hiervan op de bovenverdieping, d.w.z. op rijksniveau, niet 
veel terechtkomt. Daar worden zaken gedaan. "Beneden op de rom
melige markt" kennelijk niet. 

Zou dat mogelijk samen kunnen hangen met het feit dat de juiste vor
men van democratie en inspraak nog niet gevonden zijn? Een duidelijk 
verschil in vorm bijvoorbeeld is, dat in het gesprek over democrati
sering van het bedrijfsleven en van diverse soorten professionele orga
nisaties de consument of cliënt geen (directe) rol speelt, terwijl in 
diverse welzijnssectoren het meespreken van de cliënten als een 
axioma geldt, los van de vraag hoe dat dan moet of kan gebeuren. Het 
lijkt onwaarschijnlijk dat dit verschil in opvatting alleen maar zou samen
hangen met verschillen in de aard van de relaties. Ook in de welzijns
sectoren zijn daarin grote gradaties. 

Het boek van prof. Jol/es, "De poreuze democratie", schijnt ook" te 
bevestigen dat de juiste vormen nog niet gevonden zijn. De Haagse Post 
van 4 januari 1975, met zijn beschouwing over Pompekliniek en Dennen
dal, doet m.i. hetzelfde. De verzuchtingen van veel gemeentebestuur
ders eveneens. 

Spreiding of concentratie van macht? 

Verankering in het rechtsstelsel is dan prematuur en gevaarlijk. Con
centratie van macht bij de rijksoverheid voor het "forceren" van ver
anderingen is overigens niet alleen twijfelachtig omwille van die ver
anderingen, ze is ook strijdig met het uitgangspunt van het kabinet: 
spreiding van macht. Nergens is tenminste de beperking aangebracht 
dat spreiding op rijksniveau niet nodig zou zijn. Nergens ook is de 
uitspraak te lezen dat inspraak en/of participatie van de bevolking 
op rijksniveau identiek is met de vertegenwoordigende politieke demo
cratie. Terecht. Bovendien zou verbetering van de outillage van het 
parlement - waar reeds zolang om gevraagd wordt - dan hoge ogen 
moeten gooien. Grondwetswijzigingen alleen immers lossen het vraag
stuk van het gebrekkig functioneren van de politieke democratie niet op. 

Concentratie van macht kan, integendeel, leiden tot het scheppen van 
afstand tussen de machthebber en degenen over wie de macht uitge
oefend wordt. Vervreemding, het gevoel er niet bij betrokken te zijn, 
kan dan ontstaan. Aanvaarding in de zin van gelaten ondergaan, zal 
dan in de plaats treden van aanvaarding uit innerlijke overtuiging. Daar
door is het ook een grote vraag of concentratie van macht, in de 
Westerse democratie, een bijdrage levert aan de bestrijding van de 
politieke demoralisering die alom in de Westerse wereld te constateren 
is. Amerika is een recent voorbeeld van deze ontwikkeling. 
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Decentralisatie - gewestvorming 

Decentralisatie van rijksbevoegdheden naar het lokale bestuur wordt 
door dit kabinet ernstig nagestreefd. Gelukkig, omdat op die manier de 
mogelijkheid zou kunnen ontstaan van een nieuw evenwicht tussen de 
diverse lagen van de politieke democratie; daardoor zou ook een tegen
wicht "ingebouwd" worden tegen de tendens tot centralisatie. Het is 
echter een illusie te menen dat van decentralisatie alle heil te verwach
ten is. Decentralisatie kàn niet betekenen overdracht van alle bevoegd
heden van de centrale overheid. Het zal steeds blijven gaan om een 
gedeeltelijke overdracht, om een gemengd systeem. De vraag is boven
dien, op welke terreinen van het maatschappelijk leven die overdracht 
moet of kan plaatsvinden. Daarover bestaat nog steeds geen consensus. 
Dit grote verschil van inzicht deed Geertsema onlangs verzuchten dat 
hij het vóór 1985 niet meer ziet zitten. 

Er zijn inderdaad veel obstakels op de weg naar gewestvorming. Als 
men al zou weten hoeveel gewesten er moeten komen en hoe ze toege
rust moeten worden met verantwoordelijkheden, dan zal blijken welk 
een ingewikkeld proces op gang moet worden gebracht bij de realisering 
van de overdracht. Hoe stelt men zich voor, dat het onderwijssysteem, 
dat in een groot complex van wetten en financiële regelingen gevat is, 
gedecentraliseerd moet worden? Hoe denkt men de gewesten voor de 
uitoefening van hun bevoegdheden invloed te geven op de financierings
stroom van de sociale verzekering? Zonder die invloed is van reële 
beleidsdecentralisatie op de gebieden die door deze financieringsstroom 
beheerst worden, geen sprake, te meer daar het hier gaat om een 
stroom van middelen die aanzienlijk groter is dan die van de algemene 
middelen die door het Rijk aan de gewesten zouden moeten worden 
overgedragen. 

Anderzijds rijst de vraag hoe men dan centraal deze stromen toch 
voldoende kan blijven beheersen. Hoe voorkomt men dat met de decen
tralisatie de druk om te centraliseren niet meteen weer wordt opge
roepen door te grote rechtsongelijkheid, door eenzijdige voorzieningen
systemen, door miskenning van rechten van minderheden, door een te 
gemakkelijk financieel beleid? Het zijn immers ook deze factoren ge
weest, naast de noodzaak tot schaalvergroting onder invloed van 
technologie en rationalisatie, die tot centralisatie geleid hebben (de 
internationale factoren nog daargelaten). 

Het gevaar is niet denkbeeldig, dat slechts enkele sectoren van het 
maatschappelijk leven, die (nog) niet deze ingewikkelde problemen op
roepen, rijp geacht worden voor decentralisatie. Het voeren van een 
samenhangend beleid kan dan helemaal worden vergeten. En alle 
plannen en nota's met betrekking tot het welzijnsbeleid - volksge
zondheid, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en vorming, sport 
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en recreatie - zijn dan tijd, energie en geld verslindende stukken 
papier geworden. Trouwens - dit terzijde -, ook als de gewestwet 
er wèl spoedig zou komen, hetgeen vurig bepleit wordt, kan men zich 
toch de vraag stellen of het discussiëren over nota's méér betekent 
dan het leveren van een bijdrage aan de meningsvorming. Het blijft 
immers allemaal zó vaag en abstract en vaak tegenstrijdig, dat het veel 
realistischer zou zijn om - ook de opinievorming - meer te doen 
plaatsvinden op basis van concrete (wets)voorstellen dan van nota's. 
Men weet dan tenminste waarover men spreekt. De energie van basis 
tot top hoeft dan maar één keer opgebracht te worden. Er hoeven geen 
vergelijkende studies van die nota's gemaakt te worden. En het gaat 
allemaal sneller. Na deze opmerking in de coulissen terug naar de ge
westvorming. 

Een geslaagde decentralisatie van de staatsmacht mag niet leiden tot 
een nieuwe, eveneens overtrokken concentratie van macht op een ander 
niveau. Het teruggeven van macht door de centrale overheid aan de 
gewesten dient te gebeuren om de betrokken samenlevingen weer meer 
autonoom hun ontwikkeling te laten kiezen. De overheid zal ook op 
gewestelijk niveau, als het goed is, een exponent van die samenleving 
zijn. Ze is er niet identiek mee. Ook daar zijn het - net als op nationaal 
niveau - personen en instellingen die autonoom, d.w.z. niet aan de 
overheid ontleend, bezig zijn. Ook daar komt, net als op nationaal 
niveau, aan de overheid een belangrijke taak toe bij de inrichting, 
organisatie en het doen functioneren van de samenleving. Ook daar 
echter weet zij niet alleen wat juist of onjuist is, wat de beleidsdoel
einden zijn. Ook daar kunnen slechts in wisselwerking tussen overheid 
en samenleving ontwikkelingen bevorderd en veranderingen doorge
voerd worden. Want op dit niveau is de onduidelijkheid en onzekerheid 
over de toekomst even groot en is aanvaarding van maatregelen door 
de burgers even noodzakelijk. 

Zo kunnen dan vanuit "de basis", waar op andere wijze dan op nationaal 
niveau menselijk existeren en functioneren plaatsvindt, impulsen uitge
zonden worden naar "de top". 

Pluriformiteit in de samenleving 

Evenmin als de overheden een monolitisch blok mogen vormen, is dal 
het geval met de samenleving. Particuliere instellingen corresponderen 
daarom meestal met de pluriforme opvattingen van die samenleving, 
het "establishment" evenzeer als de "alternatieven". Voor allen geldt, 
dat ze over en weer drempels oprichten, hetzij voor bepaalde groepen, 
hetzij voor bepaalde subculturen. Niet alleen in de mediawereld heeft 
pluriformiteit recht van bestaan. Was vroeger die pluriformiteit ge
baseerd op religieuze waarden en normen, nu loopt ze vaak dwars door 
de kerken heen of heeft ze zich er naast ontwikkeld, zodat de organisa-
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eken torische patronen vaak langs andere lijnen verlopen. Voor allen ook 
twet geldt dat, indien men een beroep op de overheid wil doen, duidelijk 
zich moet zijn dat doelmatigheid, continuïteit en verantwoordelijkheden een 
kent dergelijk beroep wettigen. Niet wat bestaat, is goed; niet wat nieuw is, 
blijft is goed. 

veel Het oordeel van de overheid bij het treffen van voorzieningen dient ge-
loen baseerd te zijn op de opvattingen en meningen van de samenleving, 
ta's. niet op persoonlijke ideeën en waarden. Bij gewetensconflicten kàn 
asis dat dan leiden tot scheiding van wegen. 

leen Rechten van minderheden kunnen belangrijker zijn dan die van meerder-
gaat heden. Ideeën zijn soms machtiger dan macht. Tolerantie is een hoek-
ge- steen van menselijk samenleven, dus zeker voor de democratie. 
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Het nieuwe huur- en subsidiebeleid 
en de teruggang in de bouw 

C. P. A. Bakker'" 

In augustus 1974 werd bij de Tweede Kamer de thans algemeen be
kende nota over een nieuw huur- en subsidiebeleid ingediend. Deze 
166 pag. tellende nota bevat als hoofdpunten onder meer: 

a. de invoering van een systeem van inkomenshuren, waarbij de door 
de huurder te betalen huur wordt gekoppeld aan het inkomen; 

b. de invoering van een "doorstromingsheffing" om te bevorderen dat 
de mensen die gezien hun inkomen te goedkoop wonen, een duurder 
huis zoeken; 

c. de invoering van een systeem waarbij de gehele woningvoorraad 
wordt ingedeeld in kwaliteitskiassen; daarbij wordt de huur aan de 
kwaliteit van de woning gekoppeld; 

d. de invoering van een subsidie- en financieringssysteem voor huur-
woningen op basis van een "dynamische kostprijsberekening". 

Naar aanleiding van deze nota is een stroom van publikaties losgeko
men. Daarbij hebben de sociale doelstellingen de meeste aandacht ge
kregen, met name in de dagbladpers. Aan de financiële kanten is merk
waardigerwijs echter weinig aandacht geschonken. De weerslag daarvan 
vindt men ook in de "Agenda, vragen en antwoorden ter voorbereiding 
van een openbare commissievergadering" (Handelingen Tweede Kamer, 
1974-1975, nr. 13025, stuk 2). Er werden niet minder dan 232 schriftelijke 
vragen gesteld, die met de beantwoording een boekje van 105 pag. 
opleverden. Slechts enkele vragen en antwoorden hadden betrekking 
op de kosten kant van het aan de orde gestelde vraagstuk. 

Het zijn de financiële aspecten en het verband met de werkgelegenheid 
in de bouwnijverheid, die ons aanleiding hebben gegeven op enkele 
punten wat nader in te gaan. 

Financiële aspecten 

In de nota wordt uitgegaan van vier huurniveaus, t.w. het niveau voor 

* De heer Bakker, registeraccountant te Utrecht, is lid van de Commissie Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening van het Centrum voor Staatkundige Vorming en commissaris van een 
woningbouwvereniging. (Red.). 
, Zie ook ir. P. A. M. Cornelissen: "Kamerdebat over volkshuisvesting", in Gemeente & 
Gewest. februari 1975. (Red.). 
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woningwetwoningen, met daarboven nog twee (lager) gesubsidieerde 
niveaus, en één ongesubsidieerd niveau. Deze niveaus zullen zich on
derling ongeveer verhouden als 100: 110 : 120 : 130. Daarbij corres
pondeert het laagste niveau op basis van een aantal veronderstellingen 
met circa 5 % van de stichtingskosten van de woning, verkregen door 
het ongesubsidieerd niveau van circa 6,5 % te verlagen met 1,5 % aan 
objectsubsidie, die - anders dan bij de bestaande en vroegere rege
lingen - niet wordt afgebroken maar een permanent karakter krijgt, 
d.w.z. voor de gehele levensduur van de woning. Op dezelfde wijze 
wordt voor de twee andere gesubsidieerde niveaus door een object
subsidie van 1 resp. O,S % de basis van 6,5 % verlaagd tot 5,5 resp. 6 % 
van de stichtingskosten. 

De betekenis van deze objectsubsidies is een veelvoud van die van de 
individuele huursubsidies, ofschoon de laatste relatief het meest stijgen. 
Zo zullen de objectsubsidies van f 1.367 miljoen in 1974 groeien tot 
f 3.070 miljoen in 1978, ofwel in vier jaar met 125 %, waarmee de on
rustbarende ontwikkeling van de laatste jaren wordt doorgetrokken. De 
individuele subsidies stijgen, zoals reeds opgemerkt, relatief nog ster
ker, en wel van f112 miljoen in 1974 tot f719 miljoen in 1978. De 
totale subsidielast stijgt van f 1.479 miljoen tot f 3.789 miljoen, d.i. met 
156 % in vier jaar. 

In de nota wordt nogal lichtvoetig over deze stijging heengelopen. In 
de financiële overzichten wordt daarbij steeds uitgegaan van de lasten 
bij ongewijzigde voortzetting van het bestaande beleid. Op zichzelf is 
dit niet onjuist, maar daarbij wordt wel over het hoofd gezien, dat reeds 
onder het vorige kabinet de conclusie was getrokken, dat het beleid 
niet ongewijzigd kon worden voortgezet omdat de lasten voor het over
heidsbudget onevenredig hoog dreigden te worden. Vandaar dat reeds 
door de Werkgroep-Hartog nieuwe voorstellen werden ontworpen en 
aanbevolen, waarvan het belangrijkste was, dat de objectsubsidies ge
heel moesten worden afgeschaft, maar dat daartegenover een belang
rijke verhoging van de individuele subsidies moest staan. De Nota Huur
en Subsidiebeleid slaat met de sterke verhoging van de objectsubsidies 
dus een geheel andere weg in. 

Op de dekking van de met het nieuwe beleid gemoeide middelen wordt 
in de nota niet ingegaan. Om een indicatie van de verhoogde lasten 
te geven: in 1978 zal per gezin circa f 600 per jaar of f 50 per maand 
extra aan belasting moeten worden opgebracht om de verhoogde 
subsidielast ten opzichte van 1974 te kunnen dragen. Dit eist een forse 
verhoging van de loon- en inkomstenbelasting en/of de omzetbelasting 
(van het lage tarief). Gelet op de toenemende weerstand die verhoging 
van de loon- en inkomstenbelasting in samenhang met de onvermijde
lijke verhoging van de premies voor de volksverzekeringen ook bij 
de trekkers van lagere inkomens ondervindt, is dit een merkwaardige 
zaak. Het is ook een bijzonder inefficiënte weg om eerst met toene-
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mende kosten meer belasting te heffen en daarna evenzeer met toene
mende kosten de netto-opbrengst weer uit te delen. 

De betekenis van de huurniveaus 

Onder huurniveaus worden in dit verband verstaan de hierboven reeds 
nader omschreven niveaus, hetgeen wezenlijk iets anders is dan de 
huurniveaus die voortvloeien uit de woningclassificatie. De betekenis 
voor de praktijk laat zich het beste illustreren aan de hand van een 
voorbeeld. Daartoe gaan wij uit van vier woningen, die tot de reeds 
genoemde vier groepen behoren, met een stichtingskostenbedrag van 
resp. f 70.000, f 80.000, f 90.000 en f 100.000. Toepassing van de voor
gestelde objectsubsidie leidt tot het volgende resultaat: 

Huurverschil t.o.v. 
vorige woning 

percent. 
Bruto- Vraag- v. verschil 

last Object- huur in stich-
Stichtings- eerste sub- Netto- na sub- tings-
kosten jaar sidie last sidie bedrag kosten 

---_. 

f 70.000 6,5% 1,5% 5,0% f 3.500 

f 80.000 6,5% 1,0% 5,5% f 4.400 f 900 9 

f 90.000 6,5% 0,5% 6,0% f 5.400 f 1.000 10 

f 100.000 6,5% 6,5% f 6.500 f 1.100 11 
-_._---_. _._----

Uit dit overzicht blijkt, dat voor de meeste huurwoningen, de woning
wetwoningen, afgezien van de individuele subsidie een huurniveau ont
staat van 5 % van de stichtingskosten. De meerdere kwaliteit (meer 
ruimte en een beter uitvoeringsniveau) vraagt een extra huur van ge
middeld 10% van de daarmee gemoeide meerdere stichtingskosten. 
Er is weinig fantastie voor nodig om zich te kunnen voorstellen, dat die 
meerdere kwaliteit voor de huurders duur is en ook als zodanig zal 
worden gevoeld. 
In de praktijk zullen de huurders echter nog grotere verschillen opmer
ken, omdat het verschijnsel van "verschrijving" in de grondkosten nog 
steeds behoort tot de normale gebruiken in de meeste gemeenten. Die 
"verschrijving" houdt in dat men voor woningwetwoningen een grond
prijs hanteert die beneden de gemiddelde grondprijs ligt, en voor de 
overige woningen een prijs boven het gemiddelde. Van die grondprijs
verschillen merkt men niets aan de woningen, maar het bedrag van de 
stichtingskosten inclusief de grond loopt daardoor reeds uiteen zonder 
dat men iets aan de kwaliteit heeft gedaan, hetgeen tot verschillen in 
de huur leidt. 
Het ligt dan ook voor de hand, dat bij afneming van de woningnood en 

52 Politiek perspectief, januari/februari 1975 



ene-

leds 
I de 
enis 
een 

leds 
van 

oor-

,o.v. 
19 

ent. 
~schil 

ich
)s

ten 

9 

10 

11 

ling
ont
neer 

ge
,ten. 
t die 
I zal 

mer
nog 
Die 

ond
r de 
lrijs
n de 
nder 
m in 

d en 

1975 

de mogelijkheid van keuze uit woningen die tot de onderscheiden soor
ten behoren, die keuze in de eerste plaats zal uitgaan naar de goed
koopste soort woningen. In het getallenvoorbeeld biedt de ongesub
sidieerde woning theoretisch 1 00/70 van de kwaliteit van de woning
wetwoning, ofwel 43 % meer. Bij een verschuiving in de grondkosten 
van f 5,000 ten opzichte van het gemiddelde is de reële kwaliteits
verhouding echter 95/75, ofwel 27 % meer, terwijl daarvoor betaald 
moet worden 6.500/3.500 ofwel 46 % meer. 
Men zal ook in toenemende mate geconfronteerd worden met oneigen
lijk gebruik van de objectsubsidie. Degene die een woning van f 140.000 
nodig heeft en daarvoor 6,5 % huur (ongesubsidieerd) = f 9.100 moet 
betalen, zal door het huren van twee woningwetwoningen van f 70.000 
2 x f 3.500 = f 7.000 huur betalen en aldus f 2.100 aan objectsubsidie 
kunnen incasseren. Dit kan zowel op één plaats (bijv. door een arts of 
tandarts) als op meerdere plaatsen geschieden (goedkope woning in 
de Randstad plus goedkope woning op het platteland als tweede wo
ning). 

Afgezien van dit oneigenlijk gebruik van de objectsubsidie zal het ge
volg van de geschetste situatie zijn, dat de doorstroming van de huur
ders van de laagste kwaliteit naar een betere kwaliteit wordt afgeremd, 
en de leegstand van woningen zal zich nog meer dan thans het geval is 
bij de duurdere woningen voordoen, omdat de vraag gedreven wordt in 
de richting van de relatief en absoluut goedkopere woningen. Dit geldt 
niet alleen voor de ongesubsidieerde woningen, maar ook voor de twee 
soorten woningen met verlaagde objectsubsidie. 

Belegging in onroerend goed 

Uit het voorafgaande volgt, dat het klimaat voor de belegging in on
roerend goed duidelijk ongunstiger wordt dan thans reeds het geval is. 
Dit is de voornaamste reden van de toenemende terughoudendheid 
van de belegger in het algemeen. Er is echter meer dat de beleggers 
terughoudend heeft gemaakt. 

De particuliere beleggers in onroerend goed behoren nagenoeg geheel 
tot één van de drie volgende categorieën: a. pensioenfondsen, b. levens
verzekeringsmaatschappijen, en c. speciale beleggingsmaatschappijen 
in onroerend goed. Voor al deze instellingen geldt, dat zij vooral in de 
laatste tien jaar belangrijke investeringen in woningen hebben gedaan, 
en dat veelal tegen een lager aanvangsrendement dan bij andere be
leggingen mogelijk was, maar in de hoop en de verwachting dat door 
het optrekken van het naar algemeen gevoelen achtergebleven huur
niveau na verloop van tijd niet alleen compensatie voor het lagere 
aanvangsrendement zou worden verkregen maar ook een extra rende
ment, corresponderen met het hogere risico dat belegging in onroerend 
goed met zich meebrengt in vergelijking tot het risico van andere 
beleggingen. 
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De resultaten van de afgelopen tien jaar zijn ronduit teleurstellend 
geweest. De huurverhogingen bleven steeds bij de prijsontwikkeling 
van onroerend goed ten achter. De liberalisatie heeft weinig of geen 
gevolgen gehad, omdat de beleggingen grotendeels in niet-geliberali
seerde gebieden lagen, terwijl in de wel geliberaliseerde gebieden geen 
noemenswaardige verhoging bereikbaar was, omdat de overheid voor 
haar huurwoningen niet of nauwelijks boven de algemene verhogingen 
extra verhogingen toepaste. De onderhoudskosten stegen door het 
arbeidsintensieve karakter nog sterker dan de stichtingskosten van 
nieuwe woningen, terwijl ook de overige lasten (belastingen en ver
zekeringen) meer dan de huren stegen. Tegen deze achtergrond hebben 
verschillende pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen 
een deel van hun woningbezit afgestoten aan andere beleggingsinste!
lingen of - met name bij eengezinshuizen - aan de huurders. 

De beleggingsmaatschappijen in onroerend goed, die een deel van de 
stichtingskosten plegen te financieren met hypothecaire leningen, kre
gen bovendien te maken met een stijgende rentevoet van die leningen. 
Een duidelijk voorbeeld ziet men bij de ontwikkeling van het Vastgoed
beleggingsfonds Immofund 1962, waarvan de participaties op de incou
rante markt worden verhandeld. Het fonds gaf destijds participaties 
van f 1.000 uit, waarvan het f 2.000 onroerend goed (woningen) kocht 
met een hypotheek van f 1.000. De verwachting dat zowel de inkomsten 
als de vermogenswaarde aanmerkelijk zouden stijgen, is niet uitgeko
men. Ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag van f 1.000 is het 
rendement steeds beneden dat van obligaties gebleven, terwijl de 
huidige notering om de f 650 schommelt. 
Een herhaling van de opzet, waarvan ook vele kleine pensioenfondsen 
gebruik hebben gemaakt, is met de thans bestaande vooruitzichten 
volstrekt uitgesloten. Het vertrouwen in de belegging in onroerend goed 
is zo geschokt, dat met een blijvende teruggang van de bouw van huur
woningen in deze sector rekening moet worden gehouden. Het aanbod 
van nieuwe huurwoningen zal daarom in de meeste plaatsen beperkt 
blijven tot woningwetwoningen. Zelfs onder woningbouwverenigingen, 
die tot nu toe op beperkte schaal ook premiewoningen bouwden, is de 
belangstelling tanend, omdat zij verwachten dat in die sector hetzij in 
toenemende mate leegstand zal optreden, hetzij tot huurverlaging zal 
moeten worden overgegaan, hetgeen in beide gevallen verliezen op
levert. 

Ook het uitstellen van de huurverhoging van 1 april tot 1 juli is geen 
geschikte maatregel om het vertrouwen van de beleggers terug te 
winnen. 

De werkloosheid 

Een belangrijk deel van het groeiend aantal werklozen behoort tot de 
bouwnijverheid en de toeleveringsindustrie en -handel van de bouw-
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nijverheid. Een groot deel van deze werkloosheid hangt samen met de 
scherpe teruggang van de woningbouw. Deze wordt voor een deel 
veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen bij de beleggers, die 
gezien hun doelstellingen onder de huidige omstandigheden beter kun
nen beleggen in hypotheken en andere langlopende leningen dan in 
woningen. Een ander deel van de teruggang in de woningbouw houdt 
verband met het aflopen van de verhoogde activiteit die nodig was om 
de in de oorlog 1940-1945 opgelopen achterstand in te halen. Indien 
men zich voor het vervolg zou beperken tot een produktie gebaseerd 
op hetgeen nodig is voor vervanging, dan zal tegen de achtergrond 
van een nauwelijks meer groeiende bevolking kunnen worden volstaan 
met 60.000 à 70.000 woningen per jaar. 
Het is echter mogelijk en ook uit anderen hoofde wenselijk de woning
bouw nog gedurende een aantal jaren op een niveau van 100.000 
woningen per jaar te houden. Dat kan indien men op ruime schaal 
overgaat tot opruiming van het nog veel te grote aantal krotten en 
andere slechte woningen. Er is voorts nog een schreeuwend tekort aan 
woonruimte die gericht is op de behoeften van bepaalde groepen. De 
huisvesting van alleenstaanden krijgt dikwijls een te zwaar accent. 
Deze groep kan zeer goed worden ondergebracht in de vele kleine 
woningen, die voor gezinnen met kinderen te weinig leefruimte bieden. 
Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan de bouw van ruime 
woningen met ruime slaapkamers voor kinderen. Dit geldt zowel voor 
de woningwetbouw als voor de bouw van particuliere huurwoningen. 
Ook in vergroting van de nog te bouwen woningen schuilt een stuk 
werkgelegenheid. 
Er wordt nogal wat ophef gemaakt van het opruimen van knelpunten 
die in een recent verleden tot stagnatie in de uitvoering van plannen 
hebben geleid. Hiervan mag men geen al te grote verwachtingen hebben. 
Dit kan slechts tijdelijk soelaas bieden; de terugval zal na de uitwerking 
daarvan des te groter zijn. 

Conclusie 

Het nieuwe huurbeleid bevat een aantal kwaliteitsvijandige elementen, 
die de doorstroming belemmeren en de vraag naar betere woningen 
afremmen. Het nieuwe huurbeleid is voor de belegger niet voldoende 
aantrekkelijk tegenover alternatieve beleggingsmogelijkheden, terwijl 
het risico aanmerkelijk groter is. Als gevolg daarvan zal het aanbod 
van particuliere beleggers waarschijnlijk nagenoeg geheel verdwijnen, 
hetgeen zal leiden tot een blijvende vermindering van de woningbouw. 
Daarom werkt het nieuwe huurbeleid ook negatief ten aanzien van de 
werkgelegenheid. Het nieuwe huurbeleid is voor de schatkist ook 
onnodig duur en inefficiënt. Afschaffing van de objectsubsidie - voor 
een deel gecompenseerd door individuele subsidie - en lagere loon
en inkomstenbelasting is een betere oplossing, óók voor de laagst
betaalden. 
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Boeken & brochures 

Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme 

Pierre Brachin & L. J. Rogier: "Histoire du Catholicisme Ho!landais depuis Ie 

XVle siècle"; uitg. Aubier Montaigne, Parüs; 1974; 268 pag. 

Vorig jaar ontmoette ik in Duitsland 
een zuster van een priester-geleerde 
van naam, die tot mijn grote verbazing 
in alle ernst verklaarde, dat zij onder 
geen enkele voorwaarde meer naar 
Nederland ging, omdat de katholieken 
daar allen ketters waren. Deze uitlating 
is een van de vele bewijzen van voor
ingenomenheid tegenover de Neder
landse katholieken, die men vooral in 
Europa moet vaststellen. 

Daarom is het verheugend, dat een 
buitenlander en tegelijk een kenner 
van het Nederlandse katholieke leven, 
de Parijse hoogleraar in de Neder
landse taal- en letterkunde Pierre 
Brachin, de geschiedenis van het Ne
derlandse katholicisme sedert de 16e 
eeuw heeft beschreven in een uiter
mate boeiend gecomponeerd werk, dat 
wat de inhoud betreft duidelijk geïn
spireerd is door o.m. Rogiers meester
werk "In vrijheid herboren" en het 
postuum gepubliceerde "Vandaag en 
morgen". Het is daarom niet helemaal 
onjuist dat Rogiers naam vermeld wordt 
als mede-auteur van het hier te be
spreken boek. 

Bezwaren 

Toch heeft mijn eerste bezwaar tegen 
het werk van Brachin betrekking op de 
vermelding van de naam van Rogier 
op het titelblad. Weliswaar kent Jan 
Rogier in de studie "Vandaag en mor
gen" (Bilthoven, 1974; pag. 66) zijn 
vader medeverantwoordelijkheid toe 

voor het werk van Brachin, maar 
Brachin heeft duidelijk op een totaal 
eigen wijze de werken van Rogier ver
werkt. Brachin, ofschoon geen histori
cus van professie, geeft de feiten veel 
rustiger en objectiever en minder artis
tiek weer dan we van Rogier gewend 
zijn. Hij verdoezelt de ondeugden van 
katholieke gezagsdragers en instituten 
niet, maar meer dan Rogier beziet hij 
de feiten in het licht van de tijd, terwijl 
zijn oordeel over bepaalde personen 
beslist milder geformuleerd is. We ko
men hierop straks nog even terug. 

Een ander bezwaar tegen de titel van 
het werk betreft het woord "hollan
dais". Ik weet niet wat Rogier gezegd 
heeft, toen hij deze titel onder ogen 
kreeg. Uit mijn studietijd herinner ik 
me, hoe Rogier eens de sarcastische 
opmerking maakte, dat de geschied
schrijver J. Wagenaar "in zijn waanwijs
heid" voor het eerst het woord Hol
lands gebruikte, terwijl hij sprak over 
de geschiedenis van de Verenigde Ne
derlanden. Het is waar dat in een soort 
voorwoord onder de titel "Un peu de 
terminologie" Brachin het gebruik van 
het woord hollandais heeft getracht te 
rechtvaardigen. Ik acht het echter een 
grote fout van een schrijver een on
juist woord tegen beter weten in te 
gebruiken "omdat iedereen dat doet". 
Nog onjuister is het gebruik van het 
woord Hollands in verbinding met het 
woord cultuur in de 16e en 17e eeuw. 
Tot ongeveer 1600 waren de cultuur-
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dragers in de Nederlanden bijna allen 
afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden 
en zelfs daarna waren velen van hen 
van zuidelijke afkomst. 

Rogier 

Nog altijd noem ik het een voorrecht 
dat ik eens een leerling van Rogier 
mocht zijn. Ik beschouw hem ook thans 
als een der grootste geschiedschrijvers 
van Nederland. Dit betekent niet, dat 
ik hem blindelings in al zijn meningen 
zou willen volgen. Rogier zou slaafse 
volgzaamheid van zijn leerlingen overi
gens zeker niet op prijs hebben ge
steld. Daarom durf ik zonder schroom 
te zeggen het te betreuren, dat Brachin 
op bepaalde punten te slaafs de wer
ken van Rogier heeft gevolgd, dit on
danks het feit dat hij aan zijn werk een 
geheel eigen toon heeft gegeven. Het 
zal iedereen immers dUidelijk zijn, dat 
een aantal gegevens, opgenomen in 
bijv. het boek "In vrijheid herboren", 
later nog enige malen uitgegeven 
onder de titel "Katholieke herleving", 
evenals in het door Rogier in 1947 
gepubliceerde werk "Geschiedenis van 
het katholicisme in Noord-Nederland 
in de 16e en 17e eeuw", door nader 
bronnenonderzoek zijn achterhaald of 
gecorrigeerd. Brachin heeft, naar ik 
moet aannemen, niet altijd voldoende 
rekening gehouden met de uitkomsten 
van latere onderzoekingen. 

Toch kan men spreken van een eigen 
werk van Brachin. Zo heeft hij bijvoor
beeld het scherpe negatieve oordeel 
van Rogier over Pius IX niet overgeno
men. Evenmin heeft hij diens voorbeeld 
gevolgd in zijn soms afwijzende hou
ding tegenover No/ens, een man voor 
wie, volgens Rogier, "mensen weinig 
betekenden" (a.w., pag. 6801), en -
zoals hij elders schreef - een man 
door wie de katholieke partij in toe
nemende mate "dankzij zijn sfinx-ach
ti ge opportunisme" het staatkundig le
ven in Nederland bepaalde ("Herden
ken en herzien", pag. 142). Alleen op 
pag. 197 volgt Brachin Rogier in zijn 

mening, dat Nolens niets van de onrust 
der jongeren en van de nadering van 
een nieuwe tijd zou hebben begrepen, 
een mening die onbegrijpelijk is van 
iemand die de activiteiten van Nolens 
in de jaren 1920 tot 1931 nader heeft 
bestudeerd. 

Duidelijk blijkt de zelfstandige bewer
king door Br8chin van Rogiers werk 
uit de laatste hoofdstukken. Voor dit 
deel heeft Rogier enkele opstellen ge
schl'even "als bijdragen tot het mate
riaal waaruit zijn (sc. Rogier) Franse 
collega Piel-re Brachin" zijn boek heeft 
samengesteld ("Vandaag en morgen", 
pag. 66). Na Rogiers dood zijn de hier 
bedoelde opstellen onder deze titel 
uitgegeven. Dat Brachin het laatste 
deel van zijn werk "Gisteren en van
daag" noemt, en niet - zoals Rogier 
- "vandaag en morgen", is reeds veel
betekenend; van de andere kant is de 
toon ook totaal verschillend. 

Verschillende toon 

In "Vandaag en morgen" klinkt een 
zekere bitterheid, een gedesillusio
neerdheid door. Baanbreker in de ver
nieuwing van de houding van de Ne
derlandse katholieken in hun relatie tot 
Rome, constateert Rogier, dat de zgn. 
katholieke progressieven te vaak on
tactisch zijn opgetreden. Van de ande
re kan wijt hij de minder goede ver
houding tussen de Nederlandse katho
lieke kerk en de universele kerk aan 
het optreden van de zgn. conservatie
ven: de Nederlandse verklikkers, de 
Nederlandse dolerenden en "de Ne
derlandse malcontenten, ook al zijn 
het dwepers met een dictatoriaal ge
zag, voor wie alle vrijheid van denken 
uit den boze is, deels zelfs politieke 
delinquenten, die in de rampjaren 1940-
1945 met de nazi's geheuld hebben" 
(pag. 44). Dergelijke liefdeloze opmer
kingen over mensen die niet in de 
door Rogier uitgestippelde richting lo
pen, vinden wij gelukkig bij Brachin 
niet terug. 
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Opvallend is ook, dat volgens Rogier 
de inhoud van het befaamde mande
ment van 1954 neerkomt "op een warm 
pleidooi voor het behoud van de ka
tholieke organisaties en een onver
bloemde terechtwijzing van die katho
lieken, die tot de PvdA waren toege
treden" (pag. 15) - als korte samen
vatting niet onjuist -, terwijl Brachin 
hierna met klem wijst op een zeer 
positief element in het mandement, 
dat hij noemt "en quelque sorte un 
adieu à la Contre-Réforme", waaraan 
hij toevoegde: "On aurait peine à 
trouver, dans toutes les lettres pasto
rales publiées depuis 1853, un appel 
aussi énergique à /'ouverture, un pareil 
témoignage d'irénisme et de respect 
pour les non-catholiques" (pag. 214). 

Brachin heeft m.i. terecht in zijn werk 
een wat mildere toon dan Rogier ge
bruikt. De kans dat niet-Nederlanders 
een betere kijk op de ontwikkeling 
van de katholieke kerk in Nederland 
krijgen, is daardoor toegenomen. De 
prettige stijl bevordert bovendien de 
leesbaarheid van het boek. 

Onjuistheden 

Op enkele onjuistheden dient echter 
wel te worden gewezen. Ik denk daar
bij niet zozeer aan vergissingen zoals 
die gevonden worden op pag. 142, 
waar de "revolutiepoging" van Troe/
stra geplaatst wordt in 1919 in plaats 
van 1918, of op pag. 106, waar ten 
onrechte vermeld wordt, dat in 1871 
het Nederlands gezantschap bij de H. 
Stoel werd opgeheven. Het gezant
schap werd immers niet officieel op
geheven; de Tweede Kamer weigerde 
alleen gelden voor het in stand hou
den van het gezantschap ter beschik
king te stellen. 

Onjuist acht ik hetgeen Brachin op 
pag. 100 zegt over "Ia manie de latini
ser les prénoms". In Nederland is on
der invloed van het humanisme het 
gebruik ontstaan familienamen een 
Latijnse uitgang te geven. Voornamen 

werden en worden nog vaak in de 
doopregisters en later in de geboorte
registers van de burgerlijke stand in 
het Latijn geschreven, maar de roep
naam was meestal zuiver Nederlands 
en dikwijls Frans, Duits of Engels. 
Met devotie heeft dit alles weinig te 
maken. 

Sociale activiteiten 

In navolging van Rogier geeft Brachin 
op pag. 147 en 148 aan Poels de eer 
enorm veel voor de mijnwerkers te 
hebben gedaan. Slechts heel terloops 
heeft Rogier in zijn werk op pag. 420 
vermeld, dat Nolens de mijnwerkers
bond heeft opgericht. Ik zal de laatste 
zijn om de grootheid van Poels in twij
fel te trekken, maar de waarheid dwingt 
me uitdrukkelijk vast te stellen, dat de 
stichting van de Staatsmijnen, de op
richting van de Mijnraad, en het mon
dig maken van de mijnwerkers en het 
doen verdwijnen van de krotten in 
Zuid-Limburg vooral het werk is ge
weest van Nolens, die in de Mijnraad 
steeds voor de rechten van de mijn
werkers opkwam, die pleitte voor bete
re en goedkopere woningen en die de 
arbeiders er toe aanzette hun eigen 
organisatie te stichten. Pas in 1910 
(d.w.z. negen jaar na de oprichting 
van de Staatsmijnen) werd Poels door 
de bisschop van Roermond tot hoofd
aalmoezenier van de arbeid benoemd, 
en wel op advies van Nolens! 

Op pag. 148 wordt vermeld, dat Aal
berse de Sociale Studieweken organi
seerde, die eerst (vanaf 1905) in 
Utrecht plaats vonden en vanaf 1919 
in Rolduc. Ook deze mededeling is 
niet juist. Aalberse organiseerde inder
daad in het kader van zijn Katholieke 
Sociale Actie nationale studieweken, 
die vanaf 1906 tot 1912 ieder jaar 
plaats vonden en daarna nog in 1921 
en 1922. Ieder jaar werd daarvoor een 
andere plaats u itgezocht. In 1925 be
gon Poels zijn Limburgse Sociale Stu
dieweken (die in feite slechts twee 
dagen duurden). Deze dagen werden 
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gehouden in Rolduc en trokken bijna 
uitsluitend limburgse bezoekers. 

Opvallend is het, dat onder de sociale 
activiteiten van de Nederlandse ka
tholieken met geen woord gerept wordt 
over de katholieke gezondheidszorg. 
Rogier spreekt hier en daar kort over 
de ziekenverpleging en noemt éénmaal 
het limburgse Groene Kruis (pag. 485), 
Brachin wijdt op pag. 150 in een voet
noot enige regels aan het limburgse 
Groene Kruis. Over het Wit-Gele Kruis, 
dat door zijn oprichters, onder wie de 
nog in leven zijnde mr. dr. L. N. 
Deckers, beschouwd werd als een effi
ciënt middel van apostolaat, vooral on
der de sociaal-zwakkeren, wordt geen 
woord gezegd en dit terwijl zelfs op 
dit ogenblik nog - naar ruwe schat
ting - 80 % van de Nederlandse ka
tholieken aangesloten is bij het Wit
Gele Kruis. Ook over het werk van de 
Katholieke Vereniging voor de Gees
telijke Volksgezondheid wordt niet ge

sproken. 

Volgens Brachin werden de Katholieke 
Dagen in Nederland in 1919 ingesteld 
(pag. 184). Het voorstel om in Neder
land Katholieke Dagen te houden, werd 
in 1898 door Aalberse gelanceerd. 
Schaepman, overigens een trouw be
zoeker van de Duitse Katholiekenda
gen, was "onder de gegeven omstan
digheden" tegen het houden van Ka
tholieke Dagen. Ruijs de Beerenbrouck 
(vriend van Aalberse) echter organi
seerde op 16 augustus 1899, aange
moedigd door Poels en Nolens, een 
zgn. limburgse Bondendag, die op de 
tweede Bondendag in 1900 door mgr. 
Orehmans een "Katholiekendag" ge
noemd werd. De Diocesane Katholie
kendagen vonden daarna in limburg 
regelmatig plaats. De algemene Katho
lieke Dagen werden inderdaad pas in 
1919 voor het eerst gehouden. 

Co lijn en de katholieken 

Op pag. 194 wordt vermeld, dat Colijn 
in 1933 aan de macht kwam en dat 

hij, ofschoon hij bij vooruitstrevende 
katholieken niet erg gezien was, zich 
gedwongen zag hen in 1937 in zijn 
derde kabinet toe te laten. Vooreerst 
kwam in 1937 niet het derde, maar 
het vierde kabinet-Colijn aan het be
wind. Aan de eerste vier kabinetten 
hebben steeds katholieken deelgeno
men. Noch Bongaerts noch Verschuur, 
Steenberghe, Gelissen of Deckers wa
ren in die tijd conservatief, ook al zal 
de een iets minder progressief zijn 
geweest dan de andere. Voor de jonge
ren behoorde Romme, die in het vier
de kabinet-Colijn zitting kreeg, tot de 
progressieven. In het vijfde kabinet, 
dat Colijn op 10 augustus 1939 aan de 
Kamer presenteerde, zaten geen ka
tholieken, één van de redenen waarom 
Deckers, destijds katholiek fractievoor
zitter, door een motie van afkeuring 
Colijn op diezelfde dag nog tot heen
gaan dwong. 

Jammer vind ik het, dat Brachin de 
KVP (bijv. op pag. 209) min of meer 
proclameert tot een partij van conser
vatieven. Ik heb me altijd al afge
vraagd, waar de socialisten en hun 
bondgenoten het recht vandaan haaI
den zich de progressieven te noemen. 
Ook al zijn er momenten geweest dat 
er in de RKSP of KVP afremmende 
personen waren of mensen, die het 
behoud van het verworvene voorop 
stelden, toch zijn het steeds de katho
lieken geweest, die een gezonde so
ciale ontwikkeling hebben nagestreefd 
en dit, vooral in de jaren 1920-1930, 
maar ook na de Tweede Wereldoorlog, 
met succes. 

Waardering 

AI mijn kritische geluiden nemen niet 
weg, dat ik grote waardering heb voor 
het werk van Brachin, zoals ik ook 
steeds Rogier zal blijven bewonderen 
om zijn enorme kennis van de geschie
denis, de prachtige stijl van zijn ge
schriften en de wijze waarop hij zijn 
leerlingen heeft gevormd. 

J. P. Gribling* 
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* Dr. Gnbling, oud-leraar geschiedenis, is in 1961 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
~eprornoveerd op een proefschrift over P. J. M. Aalberse. (Red.). 
1 Hoe kon Rogier de priester-staatsman de "principieel democratische Nolens" noemen als 
hij meende, dat voor hem mensen weinig betekenden? 

De eigenaardigheden van het socialisme 
"Socialisme tussen nu en morgen"; discussienota van de PvdA; Amsterdam, 

1974; 110 pag.; f 2,50. 

"Fijn is anders"; nota van de Industriebond NVV; Amsterdam, 1974; 32 pag.; 

f 1,60. 

Wie veel over socialisten hoort of veel 
met socialisten in aanraking komt en 
wie daarbij niet - bewust of onbe
wust - gehandicapt wordt door een 
vooroordeel ten opzichte van het so
cialisme of de socialisten, komt vroeg 
of laat tot de volgende conclusies. Er 
zit veel waars en verhelderends in 
hun visie op de mensen en de maat
schappij. Veel veranderingen ten goe
de in de laatste halve eeuw hebben 
we grotendeels - direct of indirect -
te danken aan inzichten en activiteiten 
die in socialistische kring tot rijping 
kwamen of werden ontwikkeld. Er is 
geen enkele groepering, die zich zo 
intens bezig houdt met de toekomst 
en met de veranderingen die nodig 
zouden zijn, willen we nog een toe
komst hebben, als de socialistische 
groepering. 

Deze conclusies klinken positief en 
zijn zo ook bedoeld. Maar er is méér: 
wie veel over socialisten hoort of veel 
met socialisten in aanraking komt en 
zich, op grond van bovenstaande con
clusies, positief wil opstellen, stoot 
zich vroeg of laat aan de "wij-weten
alles-beter"-houding, die vooral de 
laatste jaren door veel socialisten 
wordt aangenomen. Die houding wordt 
niet alleen in eigen, socialistische 
kring gebruikt - bijvoorbeeld als een 
(niet al te mooie) methode om het 
enthousiasme op peil te houden -, 
maar ook bij ontmoetingen en gesprek
ken met mensen uit andere groepe
ringen. Daarbij hindert het niet of die 

andere mensen vanuit hun idealen en 
hun levensbeschouwing, evenals de so
cialisten, op zoek zijn naar een toe
komst voor ons allen. 

Betweterigheid 

Deze socialistische betweterigheid is 
historisch verklaarbaar. De socialisten 
zijn degenen geweest, die het eerst en 
het hardst hebben gestreden voor een 
menswaardig bestaan voor de zwakke 
groepen in onze maatschappij. Zij zijn 
zich bewust, dat zij een aantal zaken 
hebben opgepakt die alle anderen tot 
dan toe hadden laten liggen. Het is 
echter een feit, dat veel van de oor
spronkelijke socialistische idealen -
met medewerking van vele anderen -
in onze maatschappij is verwezenlijkt. 
Daarnaast zijn velen buiten de socia
listische beweging op grond van hun 
eigen levensbeschouwing (christelijk of 
humanistisch) tot een beter inzicht ge
komen ten aanzien van hun verant
woordelijkheden voor de ontwikkelin
gen in de maatschappij. "Onze toe
komst" is niet die van onze eigen 
kleine kring - of dat nu armen zijn 
of rijken -, "onze toekomst" is die 
van ons allen, in Nederland, in Europa 
en in de rest van de arme en rijke 
wereld. 

Polarisatie 

De Nederlandse socialisten worden nog 
te veel gehinderd door al hetgeen zij 
in het verleden hebben bereikt. Dat 
is de oorsprong van hun neiging tot 
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betweterigheid en dat is ook de oor
zaak van het streven naar polarisatie, 
het aanscherpen van tegenstellingen. 
Door deze polarisatie zouden de 
scheidslijnen tussen de verschillende 
politieke stromingen dUidelijker komen 
te liggen. Daardoor zou de kiezer beter 
kunnen kiezen. Als iedereen mee
polariseert, kunnen déze doeleinden 
misschien wel worden bereikt, maar 
wat heb je er aan? 

Als je door middel van polarisatie een 
meerderheid bereikt, bijvoorbeeld Gen 
socialistische, kun je het socialistische 
beleidsprogramma op den duur wel
licht grotendeels uitvoeren. Maar je 
kunt dan nooit de doelstelling "gelijke 
kansen voor allen" - ook nodig vol
gens de socialistische toekomstvisie -
bereiken. Een zeer grote minderheid 
zal zich terecht in de hoek gepolari
seerd voelen. En als deze minderheid 
van oordeel is, dat zij in de hoek zit 
waar alle klappen vallen, is de kiem 
gelegd voor een mogelijke afbraak van 
het systeem. 

PvdA-nota 

Hopelijk zal dit alles in de Partij van 
de Arbeid mede onderwerp van be
raad kunnen worden bij de discussies 
over de onlangs verschenen nota 
"Socialisme tussen nu en morgen". 
Een uit zes man bestaande Discussie
begeleidingscommissie Beginselpro
gramma heeft in deze nota geprobeerd 
de ontwikkelingen in visie en beleid 
binnen de PvdA sinds het begin van de 
jaren zestig te vergelijken met het 
beginselprogramma 1959 van deze 
partij. 

Wie het nog niet wist, constateert bij 
het lezen van deze nota, dat de PvdA 
van 1975 een heel andere partij is dan 
de PvdA van 1959. De schrijvers van 
de nota wijzen tal van verschillen aan 
en sparen hun kritiek niet. Dat is dan 
wel kritiek op de "oude" PvdA. De 
verschillen met 1959 staan aardig op 
een rijtje in een hoofdstuk, getiteld 

"Mentaliteitsverandering". Daarin pro
beren de samenstellers ook iets te 
zeggen over het beeld - het image 
- dat de tegenwoordige PvdA-er op
roept bij anderen. Ze doen dat dan 
wel aan de hand van een wat onge
lukkige opmerking van de VVD-er 
Vonhoff, zodat het niet zo moeilijk voor 
hen is om de kritiek op het image van 
een PvdA-er te verwerpen. 

Velen vinden, dat een socialist zich
zelf beschouwt als vertegenwoordiger 
van een "beter type mens", zo leggen 
de schrijvers van de nota aan hun par
tijgenoten uit. Vonhoff noemde dat 
"het jaloerse, het kinnesinnerige van 
het socialisme". Dit klopt niet, menen 
de schrijvers, en zij stellen dan: "Wat 
de socialisten van anderen onder
scheidt, is niet de vraag of de een 
goed is of de ander slecht, maar de 
overtuiging, dat het mogelijk is de 
maatschappij zo in te richten, dat de 
mens de kans geboden wordt zich 
voornamelijk aardig te gedragen". 

"Misschien, denkt de socialist, worden 
de mensen daar gelukkig van", zo 
denken de schrijvers hardop. Zij gaan 
dan verder: "De meeste niet-socialis
ten daarentegen menen, dat het altijd 
kommer en kwel zal blijven. Ook zijn 
er wel niet-socialisten, die er aan voor
bijzien, dat er nog altijd veel ellende 
is. Het verschil tussen socialisten en 
niet-socialisten ligt dus niet in de eer
ste plaats in verschillen in de alle
daagse sfeer, maar in onderscheiden 
opvattingen over wat maatschappelijk 
mogelijk is." 

Kortsluiting 

Uit deze laatste regels, die als een 
soort ontwerp-beginselverklaring van 
de PvdA kunnen worden gezien, blijkt 
dat er nog steeds sprake is van een 
soort politieke kortsluiting. De socia
listen wordt voorgehouden, dat zij 
praktisch de enigen in deze wereld 
zijn die inzien dat het niet altijd kom
mer en kwel zal blijven, dat zij prak-
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tisch de enigen zijn die letten op de 
ellende van anderen, dat zij degenen 
zijn die de oplossing weten, en dat 
zij - evenals voorheen - nog altijd 
door "de anderen" worden miskend. 
Om te laten zien, dat die "anderen" 
- evenals vroeger - voornamelijk 
"het kapitaal" steunen, wordt dit alles 
opgehangen aan een opmerking van 
Vonhoff, een VVD-er, van wie ieder
een weet, dat hij niet in staat is tot 
een objectief (onpartijdig) oordeel over 
het socialisme. 

In de nota "Socialisme tussen nu en 
morgen" wordt terecht vastgesteld, dat 
het beginselprogramma 1959 van de 
PvdA een uitdrukking was van de in 
de jaren vijftig gevormde mening in 
de partij, dat de voornaamste doel
stelling - kortweg: een recht voor 
allen om te delen in de welvaart -
was bereikt. In de jaren zestig kwam 
het inzicht, dat welvaart niet hetzelfde 
was als het welzijn van de mens, dat 
welvaart zelfs het welzijn kan bedrei
gen, dat wij in Nederland ook verant
woordelijk zijn voor het welzijn van de 
bevolking in de arme landen en dat 
ook in Nederland nog veel ontbreekt 
aan het recht op gelijke kansen voor 
iedere mens. Daarbij werd in tegen
stelling tot voorheen niet slechts ge
dacht aan materiële zaken, zoals werk, 
eten, drinken, kleding en huisvesting, 
maar ook aan immateriële zaken, zoals 
onderwijs, kennis, medezeggenschap 
en verdeling van de macht in de 
samenleving. 

Vraag 

Het zijn evenwel niet alleen de socia
listen, die tot dit inzicht zijn gekomen1 . 

Het is zelfs de vraag of het juist de 
socialisten moeten zijn, die de leiding 
moeten nemen bij een beweging die 
gericht is op het verruimen van de 
immateriële, de geestelijke rechten en 
vrijheden van de mens. De socialisti
sche beweging is altijd zeer materia
listisch gericht geweest. Dit mag niet 
als een verwijt worden gezien, want in 

de strijd om de bezitlozen aan een 
menswaardig bestaan te helpen ging 
het nu eenmaal in de eerste plaats om 
werk, voedsel en een huis. 
Het is ook niet zo vreemd, dat het in 
de jaren vijftig niet zo moeilijk was 
om tot een harmonieuze ontwikkeling 
te komen tussen het zich uitbreidende 
bedrijfsleven en de zich consoliderende 
socialistische beweging. Na de veilig
stelling van rechten en behoeften op 
de eerste lijn ging het slechts om de 
tweede lijn van materiële behoeften: 
koelkast, televisie, stereo-installatie, 
auto, jaarlijkse vakantie in het buiten
land en misschien de eigen woning. 
De behoeften van bedrijfsleven en die 
van de - vooral op de werknemers 
leunende - PvdA gingen hand in 
hand. 
Toen eenmaal het begrip was geko
men, dat het welzijn van de mens 
een véél hogere, véél diepere en 
véél bredere zaak was dan de socia
listen altijd hadden gedacht, werd bin
nen de PvdA het zeer te waarderen 
initiatief genomen om te proberen dat 
welzijn voor zoveel mogelijk mensen 
bereikbaar te maken. De tot nu toe 
leidende groepering binnen de PvdA 
maakte echter twee fouten. Om dit 
immateriële, "geestelijke" welzijn voor 
de mens te bereiken ging men ten 
eerste opnieuw de oude, materialisti
sche, polariserende methoden van 
vroeger gebruiken. Ten tweede ging 
men er -- ook nu - van uit, dat de 
PvdA, een partij met zoveel ervaring 
in (voornamelijk materialistische) strijd, 
de beste oplossing zou weten voor 
een zo doortastend mogelijke leniging 
van al die immateriële nood in de 
wereld. 

Geloven 

De schrijvers van de nota citeren, als 
zij willen aangeven wat zij van het 
socialisme verwachten, een uitspraak 
van oud-PvdA-voorzitter André van der 
Louw. Dit zei Van der Louw: "Omdat 
ik denk, dat vervreemding een ander 
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woord is voor ongeluk, wil ik nagaan 
hoe je dat ongeluk kunt opheffen. Om 
die reden ben ik socialist. Als ik niet 
meer zou kunnen geloven, dat het so
cialisme allerlei redenen van ongeluk 
van mensen zou kunnen opheffen, zou 
ik geen socialist zijn." 

Van der Louw "gelooft", dat het socia
lisme menselijk ongeiuk zou kunnen 
opheffen. Het socialisme heeft echter 
te weinig trekken van een geloof. Het 
heeft er ook de ervaring en de toe
komst niet van. Als de leiding van de 
PvdA, althans de voornaamste stro
ming daarvan, wil voortgaan op de 
weg die moet voeren naar de leniging 
van veel immateriële (en natuurlijk ook 
materiële) nood in de wereld - wat 
moet worden gewenst -, zal zij, wil 
zij vruchtbaar werken, meer moeten 
kijken naar wat bindt dan naar wat 
scheidt. Samenwerking en uitwisseling 
van gedachten, kennis en ervaring met 
andere politieke groeperingen die op 
grond van christelijke, humanistische 
of andere levensbeschouwingen tot 
soortgelijke conclusies komen, is zinni
ger dan verlammende polarisatie. 

"Fijn is anders" 

Dit laatste geldt ook voor de Industrie
bond NVV, die kort geleden zijn visie 

voor de toekomst uiteenzette in de 
brochure "Fijn is anders". Deze bond 
zegt er van uit te gaan, dat het ge
zicht van de samenleving niet in de 
eerste plaats wordt bepaald door de 
hoeveelheid en de verscheidenheid 
van materiële goederen, maar vooral 
door de kwaliteit van de relaties tus
sen mensen onderling en de verhou
ding van de mens tot zijn omgeving, 
zijn milieu. 

Deze stellingname is te mooi om te 
kunnen worden aangevallen. In de 
brochure worden veel lelijke woorden 
gezegd over "scheefgetrokken" zaken 
in onze maatschappij en veel mooie 
woorden over hoe het volgens deze 
bond moet worden. Niet geheel duide
lijk wordt hóe de maatschappij zich 
in de door de bond gewenste richting 
moet ontwikkelen. De brochure bepaalt 
zich grotendeels tot het zo scherp 
mogelijk uitleggen van het eigen gelijk. 

Het mag de Industriebond NVV niet 
verweten worden, dat hij wel weet hoe 
het "paradijs" er zal moeten uitzien, 
maar niet goed kan zeggen hoe wij 
daar terecht moeten komen. Waar
schijnlijk kunnen wij alleen samen pro
beren iets verder in die richting te 
gaan. 

P. C. M. Peperkamp* 

* De heer Peperkamp is chef van de redactie binnenland en commentator binnenlandse politiek 
van het dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilversum. (Red.). 
1 In 1960-1963 verscheen bijvoorbeeld de serie "Welvaart, welzijn en geluk; een katholiek uit
zicht op de samenleving". (Red.). 

De werkelijkheid van het openbaar bestuur 
Prof. mr. A. Kleijn: "De irrationele achterkant van het openbaar bestuur"; uitg. 

Van Gorcum, Assen; 1974; 247 pag.; f 29,50. 

De mens is een emotioneel en in vele 
opzichten irrationeel wezen. Vanzelf
sprekend werkt dit keiharde feit door 
in alle menselijke activiteiten en han
delingen, ook op het gebied van het 
openbaar bestuur. Dit is - in de tot 
voor kort overwegend juridische Iitera-

tuur over het openbaar bestuur -
een lang verzwegen waarheid als een 
koe. Onder invloed van nieuwe en 
nog nieuwere denkrichtingen en we
tenschappen is het besef ontstaan dat 
bestuur door mensen vooreerst "men
selijk" is in de letterlijke betekenis 
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van het woord, derhalve subjectief en 
politiek, ideologisch, religieus beïn
vloed, een stramien van gewoonten, 
tradities, normen en waarden volgend. 
Dit zou nu de diepere gedachte ge
noemd kunnen worden die "De irratio
nele achterkant van het openbaar be
stuur" in zich bergt. 

Het kon niet uitblijven dat over deze 
vrij recent geformuleerde ontdekkingen 
met betrekking tot de bestuurlijke ac
tiviteiten een gedegen studie zou ver
schijnen waarin de irrationele zijde van 
het openbaar bestuur nader belicht 
wordt. Ik waag wel te betwijfelen of 
prof. mr. A. Kleijn - de schrijver van 
het hier besproken werk - de Juiste 
titel heeft gekozen voor zijn boek. 
Aan deze twijfel is mijn belangrijkste 
kritiek op het boek verbonden. 

Ideologie en politisering 

De sterke ideologisering, die sedert 
de opkomst van het 1ge eeuwse I ibera
lisme in de Westerse democratie 
plaatsvond, heeft in grote mate bijge
dragen tot politisering van onder meer 
ook het openbaar bestuur. Daarmee 
heeft de irrationaliteit een andere 
dimensie erbij gekregen, naast die van 
traditionalisme en religieu:,e invloed 
inzake het overheidsbestuur. De ideo
logie en het latere verschijnsel der 
ontideologisering als factoren van 
irrationaliteit in het openbaar bestuur 
worden naar mijn gevoel door prof. 
Kleijn te gebrekkig en - gezien de 
centrale plaats die ze innemen - on
voldoende behandeld. Deze factoren 
zijn, bij de huidige politisering van de 
maatschappij, van een zodanige invloed 
op het openbaar bestuur dat naar mijn 
mening bij de irrationaliteit ervan nau
welijks van een achterkant gesproken 
kan worden. Het woord achterkant im
pliceert immers dat de verschijnselen 
niet - althans niet direct - waar
neembaar zijn. De irrationaliteit bij be
stuurshandelingen lezen wij evenwel 
dagelijks in de krant en wij horen en 
zien erover op radio en TV. 

Kleijn is bij het schrijven van zijn boek 
geïnspireerd door het essay "De bood
schap der drie illusies" van de cultu
reel-antropoloog prof. J. van Baal. De 
drie fundamentele illusies - het spel 
met een fictieve real iteit, de kunst met 
een symbolische realiteit en de religie 
met een onbewijsbare realiteit - past 
hij op originele wijze toe op het open
baar bestuur, daarmee de gedachten 
van Van Baal uitwerkend. Terecht stopt 
Kleijn niet na zijn behandeling van 
het openbaar bestuur als spel, als 
kunst en religieus beïnvloed fenomeen. 
Ook zaken als levensstijl en mode, 
public relations en psychologische om
standigheden komen aan de orde, 
naast de invloeden van plaats en tijd, 
van rechtssysteem en machtsverdeling 
en niet het minst van de bureaucratie 

zelf. 

Voorzijde 

Kortom, het boek geeft van de vele 
praktische en theoretische facetten van 
het openbaar bestuur, duidelijk naar 
hoofdstuk gegroepeerd, de irrationele 
achterzijde, in wat men zou kunnen 
noemen historisch-sociologisch ver
band. Bij lezing blijkt dan dat de 
irrationele achterzijde in de praktijk 
veelal juist de voorzijde is. 

Naar mijn gevoel is in dit boek het 
irrationele echter te geïsoleerd behan
deld. Maar dat belooft de titel dan 
ook: in feite slechts belichting van 
één zijde, de zijde waarvan ik betwij
fel of het wel de achterzijde is. Deze 
"eenzijdigheid" vind ik jammer, want 
de mens - ook als bestuurder -
wordt juist gekenmerkt door duidelijke 
mengvormen in zichzelf van irrationali
teit en rationaliteit, van subjectief we
zen dat objectiviteii nastreeft, van ver
standelijkheid met vele emotionele 
uitingen, beïnvloedend en beïnvloed

baar. 
Dat daar waarheid en werkelijkheid 
gelegen zijn - hoe overheersend de 
irrationele zijde vaak ook zijn mag -, 
mis ik in feite in het boek van Kleijn, 
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dat overigens aan eenieder die bij het 
openbaar bestuur op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau betrokken is, van 
harte wordt aanbevolen. Aanbevolen 
omdat de schrijver er op zeer lees
bare wijze in geslaagd is de achter
gronden van het functioneren van het 
openbaar bestuur iets dichter te 

brengen bij de mensen - de bestuur
den -, om wie het in deze maat
schappij per slot van rekening gaat. 
De daartoe gehanteerde multidiscipli
naire aanpak - het kenmerk bij uitstek 
van de moderne bestuurskunde -
verdient navolging. 

F. G. J. M. Beckers' 

* Drs. Beekers, lid van de redactie van Gemeente & Gewest, is werkzaam bij de gemeente. 
secretarie van Rotterdam. HU heeft vorig jaar een boek gepubliceerd over "Lokaal bestuur In 
Limburg". (Red.). 

Ontvangen publikaties 

Jaarboek Katholiek Documentatie
centrum 

Jaarboek 1972-1973 van het Katholiek 
Documentatiecentrum, Erasmuslaan 36, 
Nijmegen; 1974; 236 pag.; f 10,-. 

Dit jaarboek bevat een verslag over 
de werkzaamheden van het ~(DC in 
1972-1973, een verslag van eeil histo
risch onde~oek naar het Nederlandse 
katholicisme (van Bomewasser), en do
cumentatie van en onderzoek naar de 
actuele kerkontwikkeling (van Kusters). 
Verder staan er artikelen in van 
Andries fvlona over "De ideeën van 
J. A. Alberdingk Thijm en P. J. Cuypers 
over de Neogotiek", van Ubink over 
"De kerkelijke overheid en het ont
staan van de katholiei,e arbeid81-so y ga
nisaties in Nederland (1868-1903)", van 
Roes over "R.K. Nederland, 1958-1973; 
een encyclopedisch overzicht", en van 
Oe Groot ave.- "Nederlandse kerko:lt
wikkeling in buitenlandse persspiegel" . 

Voorts bevat het jaarboek een aantal 
documentaire bijdragen over de archie
ven van de Nederlandse provincie der 
jezuieten, van de Nederlandse minder
broeders, van de Algemene Katholieke 
Werkgeversvereniging en van de 3',:t 
Adelbertvereniging. Tot slot treffen 
we aan een overzicht van publikaties 
betreffende de deconfessionalisering 
van het katholiek maatschappelijk 
leven in Nederland. 

De multinationale ondernemingen 

Door dr. Ant. fvl. F. Smulders; uitg. 
Gianotten, Tilbu;-g; 1974; 96 pag.; 
f 12,50. 

Dit boekje bevat een drietal artikelen 
die de auteur in het eerste halfjaar van 
Î 974 in het Maa;,dschrift Economie 
heeft gepubliceel-d, aangevuld met een 
algemene inleiding en een preadvies 
over de middelgrote industrie, dat 
reeds een paar jaar geleden is uitge
bracht. Aanleiding tot deze gebundelde 
publikatie is de explosief gesteGen be
langstelling voor de problemen rondom 
de multinationale ondernemingen. Het 
boekje bevat vier hoofdstukken: 1. de 
multinationale ondernemingen in Euro
pa, 2. de multinationals in wereldver
band, 3. middelgrote industrie en Euro
markt, en 4. uitdagingen aan de econo
mische politiek. Het complexe vraag
stuk dat zich heeft aangediend, daagt 
uit tot een kritisch onderzoek, maar 
vooral ook tot het losmaken van de 
feiten en de wezenlijke elomenten uit 
een subjectief gekleurde en emotioneel 
geladen context. Aan de orde komen 
onder meer: de karakteristiek van deze 
ondernemingen; de opkomst, groei en 
relatieve posities; economische con
sequenties en internationale implica
ties; de gelanceerde beleidsvoorstellen 
en de verdere vooruitzichten. 
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De raad van commissarissen 

Mr. E. B/oembergen: "Het commissa
rissysteem"; uitg. Samsam, Alphen aan 
den Rijn; 1974; 213 pag.; f 26,90. 

De wijzigingen die zich in Nederland 
voltrokken en voltrekken op het gebied 
van de vennootschapswetgeving, heb
ben ook invloed op de positie van de 
commissaris. Ook het selectieproces 
dat in vele bedrijfstakken gaande is, 
de toenemende concentratie en de 
internationalisering van het bedrijfsle
ven zullen volgens de auteur ongetwij
feld een weerslag hebben op de com
missarisfunctie: de bevoegdheden van 
commissarissen worden groter, hun 
verantwoordelijkheid neemt toe en ook 
de spreiding van het aantal commis
sariaten zal groter worden. In dit boek 
wordt uitvoerig besproken hoe de raad 
van commissarissen functioneert en 
hoe de leden hun collectieve en in
dividuele functies vervullen. Het boek 
geeft praktische wenken voor de rela
ties tussen commissarissen en directie, 
adviseurs en de ondernemingsraad. De 
auteur verschaft richtlijnen ter voorko
ming en vermindering van spanningen 
die onder gecompliceerde omstandig
heden door de snelle evolutie van on
derneming en maatschappij worden op
geroepen. 

Inkomen en tijd 

Door dr. P. Nijkamp, drs. J. B/ok/and, 
prof. dr. A. J. Hendriks, drs. L. Hord'jk; 
uitg. De Vuurbaak, Groningen; 1974; 
100 pag.; f 12,-. 

In deze paperback, uitgegeven onder 
auspiciën van het Gereformeerd So
ciaal en Economisch Verbond, geven 
een viertal gereformeerde weten
schapsmensen hun visie op de actuele 
materie van inkomensverdeling en tijds
besteding. Nijkamp bespreekt de ont
wikkeling van de klassieke economi
sche denkwijze en de zgn. kritische 
economie. B/ok/and belicht de achter
gronden van het streven naar een 
rechtvaardige inkomensverdeling, waar
bij enige recente literatuur, zoals het 
werk van Roscam Abbing, kritisch 
wordt besproken. Hendriks behandelt 
verschillende aspecten van de tijdsbe
steding. Hordijk bespreekt aan de hand 
van twee enquêtes het patroon van de 
uitgaven aan kerkelijke doelen van de 
leden van de gereformeerde kerken in 
Nederland. De auteurs konden onder 
meer gebruik maken van de gegevens 
uit de antwoorden op een speciale 
vragenlijst die dankzij de medewerking 
van het CBS van een geselecteerd 
aantal kerken werd ontvangen. 
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Gemeente & Gewest 

uitgave van het Centrum voor Staatkundige Vorming 

(wetenschappelijk instituut voor de KVP) 

januari 

De KVP en haar burgemeesters Redactioneel 

Gemeentefinanciën en decentral isatie (11) Drs. H. J. B. Aarts 

Hoe werken de woningcorporaties? 

Territoriale decentralisatie binnen de 
gemeente 

februari 

Mr. S. J. M. Dijkman 

Mr. dr. C. Ch. A. van Haren 

De Portugal-collecte Redactioneel 

Kamerdebat over volkshuisvesting Ir. P. A. M. Cornelissen 

Stadsvernieuwing en projectontwikkeling in W. Chr. Nannings 
Nijmegen 

Vergoeding voor raadsleden Mr. dr. C. Ch. A. van Haren 

losse nummers f 3,- Abonnementsprüs: f 19,50 per jaar 

Opgaven abonnementen en aanvragen proefnummers: 

1) telefonisch: (070) 653934 • 

2) schriftelük (in open enveloppe zonder postzegel) aan: 

Centrum voor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer 1459, Den 
Haag 2090. 
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c. 

PoUtiek 
Overzicht 
archief van de Nederlandse politiek 
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en de Savornin-Lohmanstichting; 
verschijnt 11 x per jaar. 

Politiek Overzicht is het enige Nederlandse blad in 
zijn soort, dat maandelijks in handzame, beknopte vorm 
verslag doet van het pOlitieke gebeuren in ons land 
en over de hoofdzaken van de internationale politiek. 
Het bevat alleen "feiten en cijfers", geen commentaar. 

Politiek Overzicht biedt feitelijke informatie, 
gerangschikt per terrein, over handelingen en uitspraken van 
regering, parlement, partijen, maatschappelijke organisaties, enz. 
Ookgeett het blad officiële cijfers over werkgelegenheid, prijzen, woningbouw e.d. 
Bovendien worden de belangrijkste politieke "stukken" letterlijk afgedrukt. 

Elk nummer van Politiek Overzicht bevat een inhoudsopgave, elke jaargang een 
register. 

Kortom, Politiek Overzicht betekent voor de gebruiker een handig eigen archief. 

Opgaven abonnementen - f 21,50 per jaar - en aanvragen proefnummers: 

1) telefonisch: (070) 653934* 

2) schriftelijk (in open enveloppe zonder postzegel) aan: 

Centrum voor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer 1459, Den Haag 2090 



pUbIikaties CDA-instituten 

Energiebeleid 
Rapport van een commissie van de 

wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU 
een analyse van vraag en aanbod, mondiaal en in 

Nederland, en van de dreigende knelpunten 
bij de energievoorziening / uitgangspunten voor een 

energiebeleid I opties voor beleidsbeslissingen 
68 pag. ; t 5,25 

andere recente publikatles: 
Gerede twijfel 

bijdrage tot de discussie over de perspectieven 
van onze economische ontwikkeling 

3e druk; 30 pag.; t 3,75 

Groen licht 1975 
nota van de Landbouwcommissie van de 

CDA-fracties in de Tweede Kamer over de problemen 
in land- en tuinbouw 

In 

3 

21 

31 

41 

53 

2e druk; 7 pag.; t 1,25 72 , 

alle prijzen inclusief verzendkosten 

Bestellingen: 
giro 23 73 39 t.n.v. Centrum 

voor Staatkundige Vorming, Den Haag; 
met vermelding van titel(s) en aantal 

Mauritskade 25, Den Haag; 
tel. (070) 65 39 34· 
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Inhoud 

Dr. J. P. Gribling 

3 Het actieve leven van oud-minister Gelissen 

Dr. K. 1. Hahn 

21 De samenwerking van de Europese christen-democraten 

Mr. J. H. A. G. van Maasakkers 

31 Extraparlementaire acties in een representatieve democratie 

P. C. M. Duündam 

41 De zorgen van het midden- en kleinbedrijf 

Ir. 1. A. R. Hoefnagels 

53 Een doelmatig energiebeleid - beperking van de behoefte aan kerncentrales 

Boeken en brochures 

P 1. Beugels 

72 Angst voor de 'verdunning' van kunst in de maatschappij 

(H. Schaafsma - red. - : Aspecten van cu!tuurbeleid) 

Drs. J. J. M. Penders 

76 Nederland, Europa en het kernwapen (studies Nederlands Instituut voor 
vredesvraagstukken) 

77 Ontvangen publikaties 

Nogmaals moeten wÜ de lezer onze verontschuldigingen aanbieden: 
door een samenloop van omstandigheden verschünt ook dit nummer 
met een al te grote vertraging. Met ingang van het mei-juninummer, 
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normale verschüningsritme hersteld te hebben. (Red.). 
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Het actieve leven van oud-minister 
Gelissen 

J. P. Gribling* 

Op 15 mei jl. is de oud-RKSP-minister dr. ir. H. C. J. H. Gelissen 
tachtig jaar geworden. Dit was voor dr. Gribling een aanleiding om 
onderstaand portret te schrijven van de man die zoveel heeft bijgedra
gen tot de industrialisatie van ons land, en daarmee tot de bestrijding 
van de werkloosheid in de crisisjaren. De heer Gelissen heeft in zijn 
vruchtbare leven het initiatief genomen tot de oprichting van verschil
lende nationale en internationale instellingen waarvan sommige - al 
dan niet in gewijzigde vorm - nog steeds bestaan. Onder meer heeft 
hij de voorloper van de Nederlandse Investeringsbank opgericht. Daar
naast heeft hij een groot aandeel gehad in de organisatie van het oc
trooiwezen. Hij heeft Nederland onder meer als delegatieleider verte
genwoordigd bij de geallieerde besprekingen over de Duitse herstelbe
talingen na de Tweede Wereldoorlog. 

Het doet ons genoegen deze interessante levensbeschrijving van dr. 
Gelissen, die tevens een steentje bijdraagt aan de geschiedschrijving 
over de RKSP (al was de geportretteerde nooit een partijman), te kun
nen publiceren. (Red.). 

De opvolging van Steenberghe 

De wereldcrisis, in 1929 begonnen, had aanvankelijk minder ernstige 
gevolgen voor Nederland. Eerst na 1931 begon ons land de zwaarte van 
de crisis te voelen. Dit ging gepaard met monetaire problemen, waar
mee ook regering en parlement werden geconfronteerd. Aanvankelijk 
wilde de Nederlandse regering van het verlaten van de gouden stan
daard niets weten. Na het aftreden van T. J. Verschuur als minister van 
Economische Zaken op 17 april 1934, was de Brabantse industrieel 
M. P. L. Steenberghe deze opgevolgd, ondanks het feit dat hij er niet 
zo sterk als Colijn van overtuigd was, dat de gouden standaard moest 
worden gehandhaafd. Tussen hem en het zittende (tweede) kabinet
Colijn was de afspraak gemaakt, dat de in-functie-treding van Steen
berghe geen verandering in de monetaire politiek van het kabinet zou 
brengen. De nieuwe minister was echter wel toegezegd, dat hij de vraag 

• Dr. Grlbling, oud·leraar geschiedenis. is in 1961 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
gepromoveerd op een proefschrift over P. J. M. Aalberse. (Red.). 
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of de monetaire politiek zou moeten worden gewijzigd, in het kabinet 
opnieuw aan de orde mocht stellen als veranderde omstandigheden 
daartoe aanleiding zouden gevenl. 

Toen in maart 1935 België overging tot de devaluatie van de frank, 
achtte Steenberghe de veranderde omstandigheden die zouden moeten 
leiden tot een nieuw gesprek in het kabinet over de monetaire poli
tiek, aanwezig. Colijn wilde juist een belangrijk bezuinigingsontwerp bij 
de Staten-Generaal aanhangig maken. Hij ging daarbij uit van de ge
dachte tegelijk met een verlaging van de overheidsuitgaven over te 
gaan tot verlaging van een aantal vaste lasten. Daaraan wenste Steen
berghe niet mee te werken, omdat volgens hem verlaging van vaste 
lasten alleen doeltreffend zou kunnen geschieden als zij vergezeld 
ging met een ingrijpende monetaire operatie. Toen Colijn met Steen· 
berghe niet tot overeenstemming kon komen, stelde de laatste op 5 
juni 1935 zijn portefeuille ter beschikking, maar niet dan nadat reeds 
een opvolger voor hem was gevonden. 

Deze opvolger was de thans tachtigjarige Gelissen. Oud noemt de be
noeming van Gelissen een "meesterlijke zet" van Colijn, waardoor de 
rooms-katholieke Kamerfractie schaakmat werd gezet2. Velen zullen in
derdaad in die dagen vreemd opgekeken hebben toen zij vernamen, 
dat de toenmalige directeur van de Limburgse Stroomverkoopmaat
schappij en buitengewoon hoogleraar aan de RK Handelshogeschool te 
Tilburg, tot minister van Economische Zaken was benoemd. Gelissen 
immers was geen "politieke figuur", en hoewel hij lid van de RK Staats
partij was, had hij zich nooit een partijman getoond. Bovendien sloot 
Gelissen devaluatie van de gulden niet uit. Uit het dagboek van Aa/
berse, destijds voorzitter van de katholieke Kamerfractie, en de notulen 
van deze fractie van 18 juni 1935, blijkt dat Gelissen met Aalberse over 
het aanbod van Colijn had gesproken. Hij verklaarde zich bereid het 
ministersambt te aanvaarden, op de eerste plaats omdat hij wat de 
kwestie van de devaluatie betrof een opvatting had die het midden hield 
tussen de beleidslijn die Colijn wilde volgen, en die welke Steenberghe 
had willen volgen. In een preadvies immers, dat hij had ingediend en 
enkele weken later verdedigde op een vergadering van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (28 juni 1935), had hij geschreven, dat elk 
pogen tot verdere industrialisatie en verdere werkverruimlllg geen kans 
op succes had zolang het kosten- en lastenniveau waarop men zich op 
dat moment in Nederland bevond, niet verlaagd werd, hetzij dan door 
herwaardering, d.w.z. overmeten der waarden, hetzij door wijziging van 
de meter, hetgeen neerkwam op devaluatie. Met andere woorden, voor
op stond verlaging van het kosten- en lastenniveau, maar het middel 
daartoe zou in twee richtingen kunnen worden gezocht. De vraag was, 
welk middel het beste de stabilisatie van de valuta in de hand zou 

1 P. J. Oud: "Het jongste verleden". deel V; Assen. 1950; pag. 134. 
2 lb., pag. 203-204. 
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werken3 Vervolgens had Colijn Gelissen beloofd de katholieken inzake 
de verlaginng van de vaste lasten tegemoet te zullen komen4

. 

Politiek gezien voor velen een onbekende, was Gelissen echter in ka
tholieke kringen een gezien figuur, vooral als propagandist van de 
industrialisatie5. AI was hij dan geen echte partij politicus, hij had zich 
in de jaren 1926 tot 1935 ontpopt als een waar beleidsman, die zich 
geheel wist in te zetten voor verbetering van de sociaal-economische 
toestanden in ons land, maar vooral in Limburg. Daarbij had hij getoond 
een brede visie op de economische ontwikkeling in Nederland en de 
wereld te hebben, waardoor hij initiatieven kon nemen die van onschat
bare waarde zijn gebleken. 

Snelle carrière 

Toen Gelissen minister werd, was hij precies veertig jaar. Hij had toen 
reeds een grote carrière achter de rug. In î895 in Venlo geboren - zijn 
vader was wiskundeleraar aan wat toen nog de kweekschool (pedagogi
sche academie) werd genoemd - was Henri Gelissen, door zijn vrien
den steeds Kees genoemd, nadat hij in zijn geboortestad de lagere 
school en het progymnasium had gevolgd, naar Rolduc gegaan, het be
faamde instituut waar zovele grote Nederlanders hun opleiding gevolgd 
hebben. Zijn stadgenoot, Willem No!ens, had een jaar tevoren zijn func
tie als leraar in Rolduc neergelegd, omdat hij benoemd was tot buiten
gewoon hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
Toch zou Nolens op de jonge Gelissen nog veel invloed uitoefenen. 
Immers, nadat Gelissen in 1912 Rolduc had verlaten, werd hij student 
in de scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool te Delft. 
Vermoedelijk op verzoek van de vader van Gelissen, die bevriend was 
met Jean Nolens, broer van de priester-staatsman, heeft de laatste de 
jonge student regelmatig uitgenodigd bij hem op de Prinsengracht 36 
te 's-Gravenhage te komen lunchen. Het lijkt me niet uitgesloten, dat 
Gelissen met Nolens, die steeds van het adagio is uitgegaan, dat het 
sociale aspect in de economische politiek het belangrijkste was, over 
diens sociaal-economische opvattingen heeft gesproken. Gelissen 
heeft de colleges van Aalberse, die in 1916 was benoemd tot gewoon 
hoogleraar te Delft in de afdel ing der algemene wetenschappen, om 
onderwijs te geven in het handelsrecht, de staathuishoudkunde, de ar
beids- en fabriekswetgeving en het mijnrecht6, niet gevolgd, maar heeft 
met hem veel over diens sociaal-economische ideeën gesproken. 

Reeds op 21-jarige leeftijd behaalde Gel issen, op 19 januari 1917, cum 
laude zijn diploma als scheikundig ingenieur. Kort daarop werd hij aan 
de Afdeling Scheikundige Technologie hoofdassistent, en nam hij daarna 

3 "Werk en streven van prof. dr. ir. H. C. J. Gelissen"; Maastricht. 1960; pag. 203. 
4 J P Grtbling; "P. J. M. Aalberse. 1871-1948"; Utrecht. 1961; pag. 468. 
5 Oud, a W., pag. 204. 
6 Grtbllng, a.w., pag. 292 e.v 
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als privaatdocent de leiding op zich van een door hem ingericht labora- C 
torium voor de bereiding en toepassing van anilinekleurstof aan de e: 
Technische Hogeschool. Tegelijk was hij leraar wis- en natuurkunde aan L: 
het gymnasium en de HBS in Katwijk aan de Rijn. Een jaar later werd nl 
hij directeur van de Superphosphaat- en Zwavelzuurfabriek van Coenen ke 
en Schoemaker te Veghel en Uden en tegelijk docent scheikunde en cic 
warenkennis aan de RK Leergangen te Tilburg. Snel steeg hij daarna rIr 
op de maatschappelijke ladder. Van 1920 tot 1930 - hij was intussen q 
gehuwd met W. B. M. Roos - was hij in dienst van de NV Industriële il~ 
Maatschappij vJh Noury en Van der Lande te Deventer, eerst als inge- vI 
nieur, vervolgens als laboratoria-chef en vanaf 1926 als directeur van nc 
de door hem opgerichte NV Elecero-Chemische Industrie te Roermond, rl 
een bedrijf dat, behorend tot het Van der Lande-concern, door Gelis- ri 
sen was gebouwd. In opdracht van zijn maatschappij verrichtte hij in die Cl 
jaren belangrijk werk, o.a. in Duitsland, waar hij in Coswig (Anhalt) een "E 

fabriek bouwde voor de bereiding van organische peroxyden, en in Buf- ". 
falo in de Verenigde Staten. I: 
Op 28 september 1925 promoveerde Gel issen bij prof. J. Böeseken cum ~J 
laude op het proefschrift "De constitutie der diacylperoxyden en hun C, 
betekenis voor de chemische industrie". De betekenis van dit proef- I, 
schrift, dat ook in Duitsland verscheen, was voor de chemische weten- ~ 
schap, maar tegelijk ook voor de industrie, van bijzonder groot belang. i, 
Wetenschappelijk bleef Gelissen daarna nog lang actief, o.a. als pri- ti 

vaatdocent in de chemie en technologie en bleekmiddelen aan de Tech- I; 

nische Hogeschool te Delft en als lector en vanaf 1930 als buitenge- (I 
woon hoogleraar voor scheikundige technologie en warenkennis aan de h 
RK Handelshogeschool (later Katholieke Economische Hogeschool ge- "I 
noemd) te Tilburg. Het ging Gelissen daarbij niet om de zuivere weten- E) 

schap; hij wilde creatief in het maatschappelijk economisch leven bezig 11 

zijn. Zo was hij reeds in 1925 met J. Kamerbeek oprichter geweest van ( 
de Chemisch-Technische Raad van de Wasserij-Industrie. Van de Raad (, 
was hij tot 1930 voorzitter. Een van de grootste successen die hij daar Ij 

behaalde was de oprichting in 1930 van een Proefstation voor de Was- I, 
serij-Industrie te Delft. 

Directeur van de PLEM 

Inn 1930 werd Gelissen benoemd tot directeur van de Provinciale Lim- 'I 

burgse Electriciteits-Maatschappij. Vooral in deze functie heeft hij enor-
me betekenis gekregen voor de industriële ontwikkeling van Limburg. 
Bij zijn benoeming tot directeur van de PLEM had de toenmalige com
missaris der koningin, baron van Hövell tot Westerflier, gezegd van 
directeur Gelissen te verwachten dat deze zich voor de industriële be
hoeften van de provincie Limburg zou interesseren? Inderdaad heeft 

JG. 1. M. Veldkamp in "Prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen. zeventig jaar, 15 mei 1965; Liber 
Amicorum"; Maastricht. 1965; pag. 30. 
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Gelissen zich als directeur van de PLEM op veelzijdige wijze en met 
een enorme werkkracht kunnen inzetten voor de industrialisering van 
Limburg. Zo nam hij in 1931 het initiatief tot de oprichting van een Eco
nomisch-Technologisch Instituut in limburg, dat tot doel had de ontwik
kelingsmogelijkheden van de limburgse industrieën te bestuderen en 
daarvoor passende plannen te maken, die zowel technisch als econo
misch gefundeerd zouden zijn. Verder nam Gelissen het initiatief tot de 
oprichting van de NV Industriebank voor limburg. Het doel van deze 
industriebank was om met behulp van een aandelenkapitaal, verkregen 
van verschillende overheidslichamen en uit enkele particuliere deelne
mingen, te voorzien in de kredietbehoefte op lange termijn van de klei
ne en middelgrote industrieën die zich om een of andere reden niet 
rechtstreeks tot de kapitaalmarkt konden wenden of daar niet de no
dige gelden konden vinden die - in het bijzonder met het oog op de 
verruiming van de werkgelegenheid in limburg (en dit is kenmerkend 
voor het werken van Gelissen) - gewenst waren. Buiten het gewone 
bankwezen om werd het daardoor mogelijk voor een kredietverstrek
king op lange termijn voor een industrie te zorgen8. Als minister zou 
Gelissen de kans krijgen zijn ideeën over industrie-financiering een 
nationale uitbreiding te geven. 

Gelissen was tot 1965 als directeur van de Electro-Chemische Industrie 
in Roermond en daarna als directeur van de PLEM een ondernemer in 
de ware zin van het woord. Eens schreef hij in het Economisch Tech
nisch Tijdschrift, dat voor een onderneming primair is en blijft de on
dernemer van formaat9 . Het gezag van de ondernemer, zo verklaarde 
hij in 1971 nog in een interview, moet berusten op kennis van zakenlD. 
Zelf is hij die ondernemer van formaat geweest, met groot gezag -
een gezag dat berustte op een enorme kennis van zaken. Hij is onder
meer een van de eersten geweest die begreep, hoe belangrijk elektri
citeit als grondstof voor warmtebehoevende industrieën was. Beseffend 
dat toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek voor de industrie niet 
meer gemist kon worden, richtte hij daarom in 1931 een Electrowarmte
laboratorium bij de PLEM in Maastricht op en nam hij jaren later het 
initiatief tot de oprichting van de Nederlandse Stichting voor Electro
warmte en Electrochemie, waarvan hij thans nog voorzitter is. Op voor
stel van Gelissen besloten vertegenwoordigers van 24 landen in 1953 
in Parijs de Union Internationale d'Electrothermie op te richten, waar
van de initiatiefnemer de eerste voorzitter werd en nu erevoorzitter is. 

rg. Gelissen en ColÜn 
m-
an Bij zijn ambtsaanvaarding besefte Gelissen terdege welk een moeilijke 

,e-
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8 Ib , pag. 31. 
9 H. C. J. H. Gelissen, "Industrialisatiegedachten"; Maastricht, 1936 (overdruk uit het Eco
nomisch Technisch Tijdschrift, oktober 1936); pag. 13. 

10 Algemeen Dagblad, 26 juni 1971 
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taak hem wachtte. De functie van minister van Economische Zaken was 
politiek gezien in die jaren wellicht het minst begerenswaardige minis· 
tersambt. Daarbij kwam, dat in katholieke kringen de benoeming van 
de opvolger van Steenberghe met gemengde gevoelens werd ontvan· 
gen. Ofschoon er wel contact was geweest met Aalberse, die Gelissen 
overigens slechts schoorvoetend vrij had gelaten of deze al dan niet 
een benoeming zou aanvaarden 11, nam Steenberghe het Gelissen kwa· 
lijk dat hij niet zijn advies had gevraagd. Volgens Hirschfeld, destijds 
directeur-generaal van Handel en Nijverheid op het departement van 
Economische Zaken, had ColÜn waarschijnlijk aan Gelissen gezegd, 
dat een gesprek met Steenberghe niet noodzakelijk was. Deze echter 
was van mening, dat de nieuwe minister de ministeriële crisis van twee 
kanten diende te kennen 12. 

Vanzelfsprekend hadden de kathol ieken geen bezwaar tegen de per· 
soon Gelissen, die zij als "profeet van de industrialisatie" "hemelhoog" 
hadden verheven 13. Juist omdat hij voor de katholieken een persoon 
met zeer groot gezag en vergaande invloed was, had Colijn hem uit· 
gekozen. En al kan men dan hier, zoals we zagen, spreken van een 
meesterlijke zet van Colijn, de toenmalige minister-president had zijn 
keuze toch ook gemaakt omdat hij in Gelissen een uiterst bekwaam 
man zag, in wie hij veel vertrouwen stelde. Hij kwam voor zijn mening 
"op ietwat ostentatieve wijze" uit tijdens een redevoering in Limburg l4 

Waarschijnlijk doelde Hirschfeld hier op de redevoering die ColÜn in 
Maastricht hield kort na de benoeming van Gelissen. Het was bij gele· 
genheid van de opening van het nieuwe gouvernementsgebouw. Colijn 
was met vier ministers, onder wie de nieuwe bewindsman, naar de 
zuidelijkste stad van Nederland gegaan. In zijn rede beklemtoonde hij 
het belang van de industrialisatie, waaraan Gelissen zoveel van zijn 
energie had gewijd. Daarop doelde de minister-president toen hij zich 
bij zijn Limburgse toehoorders verontschuldigde, dat hij hun "ooilam" 
had weggehaald om het aan de dienst van het algemeen landsbestuur 
te verbinden. 

Colijn was zover gegaan, dat hij de voorwaarden waarop Gelissen zich 
bereid had verklaard minister te worden, had aanvaard: weliswaar zou 
de goudwaarde van de gulden gehandhaafd blijven, maar daar stond 
tegenover, dat er voldoende maatregelen tot verlaging van vaste las
ten zouden komen en dat er een nationale industriebank zou worden 
opgericht, mits de nodige waarborgen werden getroffen, dat uitsluitend 
redelijkerwijze verantwoorde objecten zouden worden gefinancierdls 

Het vertrouwen dat Colijn in hem stelde, heeft Gel issen beantwoord 

11 Gribling. a.w., pag. 468. 

12 H. M. Hirschfeld: "Herinneringen Uil de jaren 1933-1939"; Amsterdam. 1959; pag. 55. 
13 Oud. a.w .. pag. 205. 
14 Hirschfeld. a.w .. pag. 55. 
15 Oud, a.w., pag. 204-205. 
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met vele blijken van wederzijds vertrouwen. Een van de meest markante 
voorbeelden daarvan vinden we in het reeds aangehaalde werk van 
Hirschfeld. Op zekere dag was een Duitse vrouw als politieke vluchte
linge van Engelse zijde bij Colijn geintroduceerd. Spoedig deden aller
lei oncontroleerbare geruchten de ronde. De zaak kwam in de verga
dering van de ministerraad aan de orde. Toen Colijn over aftreden 
sprak, schijnen enkele ministers hem "min of meer in de steek" te 
hebben gelaten. Gelissen heeft daarop op krachtige wijze Colijn ver
dedigd. Voor verstandige mensen kon er, zo verklaarde hij, geen enkele 
reden zijn om enige twijfel te koesteren aangaande de onkreukbaar
heid van de minister-president. Toen na enige tijd in een persbericht 
de zaak als afgedaan werd beschouwd, kreeg Colijn in de Kamer van 
het publiek een ovatie, waarop één van de "wankelmoedige" ministers 
verklaarde: "Mijnheer de Voorzitter, ik verheug me te kunnen verkla
ren, dat ik mij in deze zaak heb vergist", waarop Gelissen "als enfant 
terrible" de opmerking plaatste: "Mijnheer de President, ik verheug 
mij, dat ik mij in deze zaak niet heb vergist"16. 

Is het deze loyaliteit tegenover Colijn, die Gelissen er toe heeft aan
gezet Colijn te blijven steunen nadat Aalberse op 23 jul i 1935 te kennen 
had gegeven niet langer zijn vertrouwen aan het kabinet-Colijn te kun
nen schenken? Immers, nadat de poging van Aalberse om een nieuw 
kabinet te vormen was mislukt, vormde Colijn zijn derde kabinet, waar
van de drie katholieke aftredende ministers - Van Schaik, Deckers en 
Gelissen - deel bleven uitmaken. Ook al was er duidelijk sprake van 
een communicatiestoornis tussen fractievoorzitter Aalberse en de drie 
ministers, hun aanblijven veroorzaakte in de RKSP zoveel ongenoegen, 
dat partijvoorzitter Goseling op de landdag van de partij op 2 februari 
1936 de drie ministers niet eens verwelkomde, waardoor zij wel "het 
gevoel moeten hebben gehad op het zondaarsbankje gezet te zijn"l7. 

Nog altijd spreekt Gelissen over Colijn als over zijn vriend. Zijn waar
dering voor de toch nogal stugge vooroorlogse leider van de anti
revolutionairen is gebleven ondanks "dat ene avondgebedje, die niet 
zo goede brochure aan het einde van zijn leven", zoals hij eens tegen 
een verslaggever van het Algemeen Dagblad zei 18. Bedoeld is de ge
ruchtmakende brochure van Colijn: "Op de grens van Twee Werelden", 
eind juni 1940 uitgegeven. Deze laatste publikatie van Colijn zette o.a. 
bij Aalberse veel kwaad bloed, omdat de schrijver uitging van de ver
onderstelling, dat Duitsland in 1940 reeds definitief de oorlog zou heb
ben gewonnen. Gelissen heeft Colijn deze brochure, die in die dagen 
wel gezien kon worden als een soort protest van wat de schrijver had 
genoemd "de vlucht van het kabinet-De Geer", niet al te kwalijk ge
nomen, omdat hij meende dat "op een hele litanie van zoveel goede 

16 Hlrschfeld. a.w .. pag. 81-82. 
17 GnbllOg, aw, pag. 479. 

18 Algemeen Dagblad, 26 juni 1971 
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dingen" die ene misstap van zijn vriend hem niet zwaar mocht worden 
aangerekend, te meer omdat Colijn reeds enige weken later zijn ge
schrift heeft herroepen, ten gevolge waarvan hij tenslotte in Ilmenau 
geïnterneerd werd. Colijn overleed daar op 18 september 194419. 

De reizende Haagse tweeling 

In Den Haag is jarenlang gesproken over de Haagse tweeling 2o. Men 
doelde dan op de ministers Gelissen en Deckers, die zeer nauw met 
elkaar bevriend waren (en nog zijn) en die beiden aan het Nederlandse 
politieke leven een voor die tijd nieuwe noot toevoegden. In 1973 
schreef ik, dat Deckers de eerste Nederlandse minister was die het 
toenmalige Oost-Indië bezocht21 . Het is opmerkelijk, dat Deckers en 
Gelissen o.m. bekendheid verwierven als de ministers die ervan hiel
den "officiële bezoeken aan het buitenland te brengen"22. Dat het hun 
daarbij te doen zou zijn geweest om de nodige erekruisen te ontvan
gen - zij werden vanwege hun reizen in die jaren wel de "kruisrid
ders" genoemd -, is vanzelfsprekend een dwaze veronderstelling. Ge
lissen had als ondernemer de ervaring opgedaan, dat internationale sa
menwerking op economisch gebied en het onderhouden van contacten 
met buitenlandse industrieën van grote waarde was voor de ontwikke
ling van de nationale industrie. Hij was tot de overtuiging gekomen, 
dat men "met het Nederlandse produkt" in het buitenland de boer op 
moest gaan. Toen hij eenmaal minister geworden was, wilde hij per
soonlijk zijn ideeën over de produkten van Nederland, dat in enkele 
decennia van een agrarisch tot een geïndustrialiseerd land was uitge
groeid, gaan aanprijzen. 

Hoewel hij al spoedig bemerkte, dat hij "als minister met al dat gereis 
nogal uit de toon viel", liet hij zich niet van zijn plannen afhouden. Dat 
hij zich daarbij soms niet al te "parlementair" opstelde, blijkt uit het ver
haal over zijn eerste officiële reis naar het buitenland. De toenmalige 
Poolse regering wilde in het buitenland drie onderzeeërs laten bouwen. 
Denemarken bleek het meest als leverancier in aanmerking te komen, 
maar ook de Nederlandse industrie toonde grote belangstelling voor 
de bouw van de schepen, waarmee een bedrag van ongeveer 20 mil
joen gulden gemoeid was. Gelissen nam daarom het besluit om zelf 
naar Polen te reizen, nadat hij de Poolse gezant en historicus Babinsky 
had opgebeld om hem te vragen of Nederland nog kon meedingen, 
waarop deze bevestigend had geantwoord. Hij stelde zich daarvoor in 
verbinding met de minister van Buitenlandse Zaken, jhr. mr. A. C. O. 
de Graeff. Deze vroeg zijn collega onomwonden, of hij gek geworden 

19 Gribling. a.w .. pag. 491-494, en Algemeen Dagblad, 26 juni 1971. 
2( A. A. van Rhijn in: "Prof. Gelissen, Liber Amicorum", pag. 112. Ven Rhijn VJas in die 
jaren secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en tege
lijk secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij. 

21 Politiek perspectief. maart-april 1973. pag. 31. 
22 Hirschfeld, a.w., pag. 82. 
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was. Een minister, zo zei hij, was toch geen handelsreiziger. Toen Ge
lissen hem verklaarde: "Wij hebben in Nederland 480.000 werklozen 
en als ik daar wat voor kan doen, dan doe ik dat", gaf De Graeff zijn 
verzet op. Om te voorkomen dat achteraf de Kamer kritiek op de reis 
zou kunnen uitoefenen, stelde Co lijn in aanwezigheid van De Graeff 
aan Gelissen voor samen met Deckers naar Polen te gaan: "Dan ma
ken we er een economische missie van". 

En zo vertrokken voor de eerste, maar beslist niet voor de laatste maal, 
de twee vrienden, Gelissen en Deckers, naar het buitenland om zelf 
voor de Nederlandse industrie een order te halen. Babinsky vergezelde 
hen. De Nederlandse delegatie werd in Warschau "met de harmonie" 
van de trein gehaald. De missie had succes. Nederland kreeg de order 
voor de bouw van drie onderzeeboten. Alvorens naar het vaderland 
terug te keren, boden beide ministers de Poolse gesprekspartners een 
diner aan. De vrij hoge kosten daarvan gaven de Algemene Rekenka
mer aanleiding tot kritiek. Gelissen vroeg de directeur van de Reken
kamer, die hem in verband met deze zaak kwam bezoeken, of deze 
"ooit eerder had meegemaakt dat met slechts enkele duizenden guldens 
aan acquisitiekosten een order van bijna 20 miljoen gulden in de wacht 
was gesleept". Hij verklaarde heel graag bereid te zijn deze kosten 
te verdedigen. Wijselijk kwam de Rekenkamer op deze zaak niet meer 
terug23 . 

Hirschfeld memoreerde vooral de reis naar Finland, een land dat zich 
toen reeds voorbereidde op een confl ict met Rusland. Met deze reis 
besloten de beide ministers een reeks bezoeken af aan de Scandina
vische landen, waarbij zij zich ten doel hadden gesteld de zgn. Oslo
gedachten meer ingang te doen vinden24 Op 22 december 1930 was er 
namelijk in Oslo een verdrag tot stand gekomen tussen Nederland, 
België en de Scandinavische landen, waarbij deze landen zich bereid 
hadden verklaard niet tot verhoging van hun tarieven over te gaan 
zonder rekening te houden met elkaars belangen; met andere woorden 
de verdragspartners beloofden vooral aan elkaar hun tariefplannen 
- zij het vrijblijvend - voor te leggen25 . 

Dat Deckers en Gelissen, van wie in de Nederlandse pers vele spot
prenten als Warschaugangers of als handelsreizigers verschenen, het
geen de heren ten zeerste vermaakte, samen hun good-will-reizen maak
ten, was overigens niet vreemd. De vorming van het nieuwe kabinet
Colijn was gepaard gegaan met een splitsing van het oude departe
ment van Economische Zaken in een departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart onder minister Gelissen en een departement van 
Landbouw en Visserij onder minister Deckers, tot dan toe minister van 
Defensie. Dat een goede samenwerking tussen beide departmenten 

23 Algemeen Dagblad, 26 juni 1971. en .. Wereldmorkt'·. 16 maart 1972. 
24 Hirschfeld. a.w .. pag. 83. 

15 Oud. aw .. dl. IV. pag. 189. 
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van essentiële betekenis was, hebben de twee ministers en hun mede
werkers terdege begrepen26. 

Uit deze samenwerking is een hechte vriendschap gegroeid, zoals voor-
al is gebleken in 1945, nadat Deckers bij het bombardement van Den 
Haag huis en goederen had verloren. Beide mannen kwamen op vele 
punten in karakter met elkaar overeen. Ve!dkamp schreef over GeIis
sen: "Met een oog voor schoonheid, waar hij die maar kan vinden, ' 
vreugde om een goede maaltijd en een goed glas wijn, hunkering naar I 

hartelijke vriendschap, ontwikkelt hij zich tot een bourgondische per- 1 

soonlijkheid, met een sterk ontwikkeld gevoel voor vrijheid en onaf
hankelijkheid, ook in het politieke leven"27. Van Deckers zou men bijna I 

hetzelfde kunnen zeggen, met dien verstande dat hij zich meer dan zijn 
vriend, politiek met zijn partij verbonden voelde. Het zou onjuist zijn I 

te stellen, dat Gelissen geheel los van de RKSP optrad. De wijze waar
op Kortenhorst de minister verdedigde toen in het zittingsjaar 1935-
1936 de oprichting van een maatschappij voor industriefinanciering werd ! 
behandeld, wijst daar Op28. 

Van Centrale Industriebank tot Nationale Investeringsbank 

Het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart was niet wat 
men zou noemen een spectaculair departement. In de tijd van crisis I 

waarin Nederland leefde, hadden de betrokken ministers zelfs een zeer 
ondankbare taak. Wat bijzonder bij Gelissen opviel, is dat hij als 
minister nooit naar de gunst van het volk gedongen heeft. Hij nam 
zijn maatregelen en stelde wetten voor die in 's lands belang waren. 
Ik vraag me zelfs af, of hij ooit heeft nagegaan of zijn besluiten wel E 

in overeenstemming waren met het programma van zijn partij. 

In twee jaar kan een minister moeilijk tot opzienbarende resultaten 
komen, hij heeft eerst enige tijd voor terreinverkenning nodig. Vervol- \ 
gens kan hij voor zichzelf een beleidslijn uitstippelen om eerst daarna 
met concrete plannen te komen, die, voordat zij gerealiseerd kunnen 
worden, een lange parlementaire weg moeten gaan. Toch heeft Gelissen 
enkele opmerkelijke successen geboekt. Hirschfeld heeft in zijn boek 1 

de tien belangrijkste onderwerpen opgesomd waarmee Gelissen te 
maken heeftg eh ad. Enige problemen betroffen handelsovereenkomsten, 
o.a. met Engeland, de Verenigde Staten en Duitsland, en economische 
contacten met Nederlands-lndië29 . 

Van grote betekenis is geweest de invoering van de wet tot oprichting 
van een Centrale Industriebank (Wet van 18 juli 1936, Stbl. 634). Reeds 
voordat Gelissen minister werd, had hij in de vergadering van de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten, gehouden op 28 juni 1935 in 

26 Hirschfeld. a.w .. pag. 59. 
17 Veldkamp. a.w" pag. 25. 
28 Oud. a.w .. deel V. pag. 307. 
29 Hirschfeld. a.w .. pag. 58. 
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Noordwijk, een in het maandschrift Gemeentebestuur van mei-juni 1935 
gepubliceerd preadvies over oprichting en bedrijfsvoering van industrie
banken verdedigd 3o. De wet maakte het mogelijk, dat nu ook door de 
staat een Centrale Industriebank onder de naam NV Maatschappij voor 
Industriefinanciering zou worden opgericht, in de trant van de NV In
dustriebank voor Limburg, waarvan hiervóór sprake was 31 . Gelissen, 
die bij herhaling dUidelijk stelde, dat een Centrale Industriebank geen 
doel maar middel was, wilde door bevordering van industrialisatie het 
probleem van de werkgelegenheid aanpakken. Door de wereldcrisis had 
de werkloosheid een enorme omvang gekregen. Van de ruim 8 miljoen 
Nederlanders waren er in die jaren 4 à 500.000 mensen die geen werk 
konden vinden en van een karig~ werklozensteun moesten leven. Ter 
bestrijding van deze nationale ramp was een Werkfonds opgericht, 
maar dit fonds kwam zeer moeilijk op gang. Tot 10 juli 1935 waren er 
van de 411 ingediende projecten slechts 48 toegewezen. Dit werkfonds 
werd nu vervangen door de Maatschappij voor Industriefinanciering. 
Veel verzet ontmoette Gelissen in de Kamer niet. Opmerkingen, dat de 
overheid hierdoor een nieuw terrein zou betreden, dat de Centrale 
Industriebank "een stroppenbank" - zoals Colijn de bank eens noemde 
- zou worden, dat door de industrieën die deze bank zou financieren, 
andere ondernemingen concurrentie zou worden aangedaan, dat het 
buitenland ongunstig zou reageren op de Nederlandse maatregelen, 
werden door Gelissen met zoveel succes weerlegd, dat het wetsvoor
stel in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard. 
Door de ongunstige conjunctuur was het succes van de Industriebank 
niet overweldigend. Maar na de Tweede Wereldoorlog groeide de bank 
uit tot de Herstelbank, thans genaamd de Nationale Investeringsbank, 
die voor de industriële ontwikkel ing van ons land na de oorlog van 
enorme betekenis is geweest32 . 

Voor de industriefinanciering waren de provinciale Economische Tech
nologisch Instituten (ETI) van groot belang. Verschillende provincies 
hadden in navolging van Limburg een Economisch Technologisch Insti
tuut in het leven geroepen. Om te voorkomen dat de provinciale ETI's, 
die in hun provincie autonoom waren, af zouden wijken van het door 
de regering gevoerde beleid met betrekking tot de Industriebank, 
richtte minister Gelissen het Centraal Economisch Technologisch Insti
tuut op, dat - terwijl het coördinerend optrad - voor de ETI's de 
mogelijkheid opende gebruik te maken van de vele gegevens waarover 
bijv. de Economische Voorlichting beschikte33. 

30 "Werk en streven van prof. GeJissen", a.w., pag. 1948.V 
31 Veldkamp. a.w., pag. 31-32. 

J) Van Rhljn. a.w .. pag. 112-117. Cfr. ook Hirschfeld. a.w., pag. 72. Hirschfeld werd eerste 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Industriebank, waarin naest drie ambtenaren drie 
vooraanstaande figuren uit het bedrijfsleven zitting hadden. 

33Van Rhijn. a.w., pag. 117-118. Het CETI is later vervangen door een afzonderlijke niet
departementale stichting: Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling (CIVI). Zie Gelissen: 
"Het CIVI - economisch regionalisme en de industrialisatie van Nederland"; Den Haag, 
1962 (overdruk uit "Electra-techniek". 40 (1962) (9/199) 
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Minister Gelissen was bovendien van mening, dat om de produkten ter 
die dankzij de Industriebank klaar waren gekomen, kwijt te raken een beu 
afzonderlijk apparaat nodig was. Een van zijn voorgangers, oud-minister wer 
Verschuur, had al geijverd voor een betere voorlichting door het depar- ginr 
tement van Economische Zaken. Gelissen bouwde op de plannen van Voc 
Verschuur verder en zo kwam hij tot de oprichting van de Economische win 
Voorlichtingsdienst. In verband hiermee nam hij in december 1936 maat- wet 
regelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken. Hij Kan 
richtte o.m. een afdeling conjunctuuranalyse bij het Bureau voor de Anc 
Statistiek op. in r 

Aandacht voor het bedrüfs/even 

In de crisisjaren ontstonden de plannen van de Holland-Amerikalün 
(HAL) om als zusterschip van de "Statendam" de "Nieuw-Amsterdam" 
te bouwen. De vraag was echter o.m. waar het schip zou worden ge
bouwd. Bovendien moest de directie van de HAL vanwege de deflatie 
de regering verzoeken de bouw van het kostbare schip te subsidiëren. 
Gelissen zag hierin een kans om de werkgelegenheid te bevorderen 
en hij trad namens de regering op als onderhandelaar bij de bespre
kingen tussen de directie van de HAL en de werven die voor de bouw in 
aanmerking kwamen. De toenmalige minister van Financiën, Oud, had 
wel enige vrees dat Gelissen te weinig met de belangen van 's Rijks 
schatkist rekening zou houden, maar hij wist op bekwame wijze te 
bereiken, dat tussen alle belangengroepen overeenstemming werd be
reikt34. 

Toen op zaterdag 26 september 1936 na een langdurig overleg in de 
ministerraad het besluit viel, dat Nederland de gouden standaard zou 
verlaten, zochten Gelissen en Hirschfeld zo snel mogelijk contact met 
ColÜn om maatregelen te bespreken die in verband met de devaluatie 
op economisch gebied moesten worden genomen. Hirschfeld heeft er 
bijzondere nadruk op gelegd, dat Colijn geen ogenblik "jammerde" 
dat zijn ideaal, de gouden standaard, gebroken was, maar dat hij na 
het voor hem pijnlijke besluit terstond praktische en snelle beslissingen 
wilde nemen. Op voorstel van Gelissen werd besloten, dat regelmatig, 
d.w.z. bijna dagelijks, de ministers CoIÜn, Oud, Deckers, Ge/issen en 
Slingenberg bijeen zouden komen om te spreken over zaken als de 
directe instelling van een Egalisatiefonds en het voorkomen van ge
vaarlijke prijs- en loonsverhogingen. "Colijn toonde hier zijn grote 
talenten voor een goede coördinatie"35. 

Ook al ging de aandacht van Gelissen vooral uit naar de ontwikkeling 
van de industrie, als minister vergat hij de belangen van andere 
groepen in de Nederlandse samenleving niet. Zo nam hij maatregelen 

34 Hirschfeld. a.w., pag. 73-74. 
35 lb .. pag. 83-85. 
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ter bescherming van middenstanders tegen het optreden van zgn. 
beunhazen - ondeskundigen die door de nood als gevolg van de 
werkloosheid er toe overgingen allerlei zaakjes of winkeltjes te be
ginnen, terwijl zij van financiering en bedrijfskennis geen notie hadden. 
Vooral de kleine middenstandsbedrijven werden van deze gelegenheids
winkeliers de dupe. Gelissen maakte daarom een ontwerp-Vestigings
wet Kleinbedrüf in de Kamer aanhangig. Zijn ontwerp werd door beide 
Kamers goedgekeurd36 . 

Andere wetsontwerpen van Gelissen stonden misschien nog sterker 
in het teken van de crisisjaren, zoals de Wet houdende tijdelijke maat
regelen betreffende de mechanisatie in de sigaren industrie (Stbl. 639E, 
van 5 november 1936), de Wet op het afbetal ingsbedrijf van 1936 en 
de Prijsopdrijvingswet van 1936. 

Verbetering van het octrooiwezen 

Na de normale algemene Kamerverkiezingen van 1937 besloot Gel issen 
zich niet meer voor een ministersportefeuille beschikbaar te stellen. 
Bovendien weigerde hij een hem door de RKSP aangeboden Kamer
zetel te aanvaarden. Duidelijk toonde hij ermee aan, dat hij in wezen 
weinig voor de pol itiek voelde. Zoals hij zelf eens verklaarde, is voor 
hem de ideale partij een partij die christelijk-liberaal is, met een sterke 
sociale inslag37. Maar die partij bestaat er thans in zijn ogen niet. 
Daarom voelt hij zich niet meer aan een of andere partij gebonden, 
zoals hij mij onlangs verklaarde. 

Dit betekent niet, dat Gelissen na 1937 over het hoogtepunt van zijn 
carrière heen was. Hij trad weer in dienst van de PLEM en bleef 
daarvan tot 1965 directeur. Tegelijk was hij in de jaren voordat de 
oorlog uitbrak, reserve-majoor voor speciale diensten bij de generale 
staf. Als zodanig had hij bij een mogelijk uitbreken van een oorlog er 
zorg voor te dragen, dat alle vrachtwagens in Limburg achter de water
linie, waaraan hij overigens niet veel waarde hechtte, werden over
gebracht. 

In die laatste vooroorlogse jaren hield Gelissen zich ook intensief bezig 
met de internationale bescherming van het industriële eigendom; met 
andere woorden hij werd de voorvechter van de verbetering van het 
octrooiwezen. Reeds op 26 oktober 1931 werd op zijn initiatief (samen 
met dr. A. Philips) de "Stichting Fonds ter Bevordering van de studie 
over het recht van Industrieel Eigendom" in het leven geroepen. Deze 
stichting, waarvan Gel issen lange tijd voorzitter was, verwierf een 
bijzondere leerstoel aan de Technische Hogeschool te Delft en een aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

36 Stb1. nr, 619 van 18 maart 1937. Deze wet werd, weliswaar in gewijzigde vorm, opgenomen 
In de Vestigingswet Bedrijven van 1954. 
37 Algemeen Dagblad, 26 juni 1971 
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Volgens Gelissen zijn goede octrooien niet alleen voor de industrie 
van belang; voor de andere takken van volksbestaan, zoals landbouw, 
visserij, handel en verkeerswezen zijn de resultaten van natuurweten
schappelijk onderzoek, liefst vastgelegd in octrooien, van niet minder 
betekenis. De mens dankt stoffelijke welvaart voor een groot deel aan 
de praktische resultaten van de natuurwetenschappelijke ontdekkingen 
en uitvindingen, die de mens in zo grote mate in staat stellen van de 
natuurlijke rijkdommen van de aarde te profiteren. Daaruit trekt Gelissen 
de conclusie, dat het de wisselwerking tussen de behoefte van de 
maatschappij enerzijds en de resultaten van de toegepaste natuur
wetenschappen anderzijds is, die zo bevruchtend heeft gewerkt en de 
techniek haar triomfen heeft doen vieren. Daarom heeft Gelissen zich 
in zijn gehele actieve leven steeds afgevraagd, hoe hij via de toege
paste natuurwetenschappen kon meewerken aan de bevrediging van 
de behoeften der maatschappij. Vooral de resultaten van het natuur
wetenschappelijk en technisch denken, vastgelegd in octrooien, zijn 
volgens hem in het bijzonder van groot nut geweest voor de industrieel, 
maar zij strekken, als zij door de ondernemer goed benut worden, allen 
die met hem in de onderneming werkzaam zijn en daarbij belang 
hebben, tot voordeei38 

Nationaal en internationaal zijn de verdiensten van Gelissen voor het 
octrooiwezen in hoge mate erkend. Secretaris en, na de dood van 
Philips, voorzitter van de genoemde stichting, buitengewoon lid van 
de Nederlandse Octrooiraad, leider van de Nederlandse delegatie 
naar de in 1946 in Londen gehouden Patent Conference, in 1947 lid 
van het Internationaal Octrooi-Instituut - dat waren de functies die 
hij in dezen bekleedde. Voor Gelissen moet het een grote voldoening 
zijn geweest toen hij in 1938 in Praag gekozen werd tot voorzitter van 
de Association Internationale pour la Protection de la Propriété In
dustrielle. Meer dan eens is Gelissen gevraagd als deskundige op te 
treden bij octrooiprocedures, o.a. in Leipzig, Londen en New Vork. 

Pleidooi voor Benelux 

Kort voor de oorlog lanceerde Gelissen een voor Europa uiteindelijk 
bijzonder betekenisvol idee. In een artikel in Economische Tijdingen 
van 25 december 1939 pleitte hij voor een gemeenschappelijk Belgisch
Nederlands economisch beleid, en daarna op 30 maart 1940 in een 
voordracht te Brussel voor de Nederlandse Kamer van Koophandel 
voor België en Luxemburg, voor een Nederlands-Belgisch-Luxemburgse 
Tolunie39

. Voor het eerst werd hier duidelijk een lans gebroken voor 
wat enige jaren later (1945) de Benelux zou worden genoemd. Ik sprak 

38 •• Werk en streven van prof. Gelissen··. a.w .. pag. 280-282. 
39 lb .. pag. 292 e.v. en pag. 298 e.v. 
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De oorlog en het herstel van de Duitse economie 

Enige weken na de voordracht in Brussel bezetten Duitse troepen ons 
land. Ik heb Gelissen gevraagd, waarom hij in Nederland is gebleven. 
Ongetwijfeld immers zou hij in het buitenland vooral economisch veel 
voor Nederland hebben kunnen doen. Zijn antwoord was kort, maar 
bijzonder duidelijk: "Een man die een verantwoordelijke plaats in het 
maatschappelijk leven inneemt, dient in alle omstandigheden op zijn 
post te blijven". Het antwoord komt wonderwel overeen met de ver
klaring die Deckers na de oorlog voor de Enquêtecommissie aflegde. 

Gelissen heeft tijdens de oorlog een duide,lijk Nederlands beleid gevoerd. 
De mening van CoIÜn, die in juni 1940 de Duitsers als definitieve over
winnaars zag, deelde hij niet. Zeker, Gelissen had vele Duitse vrienden, 
maar hij kon noch voor het Duitse militarisme, noch voor het nationaal
socialistische systeem ook maar enige waardering opbrengen. 

Zijn anti-Duitse houding, ten gevolge waarvan hij menige maanden in 
Haaren gegijzeld werd, betekende voor hem niet een radicale vernieti
ging van de Duitse economie na de oorlog. Zoals een Keynes had ge
pleit voor een economisch herstel van Duitsland na de Eerste Wereld
oorlog, begreep Gelissen in 1945 reeds, dat zonder een economisch 
gezond Duitsland een herstel van de Nederlandse economie onmogelijk 
was. Daarom ijverde hij voor een vernieuwde Nederlands-Duitse Kamer 
van Koophandel, daarom ook verdedigde hij als leider van de Neder
landse delegatie, van 1946 tot 1956, bij het Agence Interalliée des Répa
rations (het geallieerde bureau voor de herstelbetalingen) het standpunt, 
dat de Duitse binnenschepen niet onder de herstelbepalingen mochten 
vallen, omdat deze schepen nodig waren voor de wederopbouw van 
het economische leven in Duitsland40 Het is niet ten onrechte, dat 
Ludwig Erhard in 1965 als bondskanselier schreef: "Ich weiss, wie sehr 
es Ihrem persönlichen Einsatz zu verdanken ist, dass schon bald nach 
dem Ende des letzten Krieges zunächts ein einträgliches und später ein 
freundschaftliches Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern etstehen 
konnte (_)"41. 

Betekenis van Gelissen 

De Nederlandse regering is de bekwaamheid van Gelissen nooit verge
ten. Naast zijn functies als leider van de hiervoor reeds genoemde 
Nederlandse delegatie maakte hij b.v. voor de regering good-will-reizen 
naar Mexico (1958) en naar Thailand (1960). Hij was Nederlands ge-

40 Veldkamp, a.w., pag. 34-37. 

41 "Prof. Gelissen. Liber Amicorum". a.w., pag. 19. 
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delegeerde bij de Economische Commissie voor Azië en het Verre 
Oosten en woonde als zodanig de conferenties bij van Manilla op de 
Filippijnen (1947), in Ootacamund in India (1948), in Lapstone bij Sidney 
in Austral ië (1948) en in Singapore (1949). Op de conferentie in 
Lapstone veroorzaakte zijn optreden enige opschudding. De vertegen
woordigers van de conferende landen I ieten de Republ iek Indonesia, 
die toen nog niet door Nederland was erkend, als volwaardig lid toe. 
Dit betekende indirect, dat de Commissie een besluit had genomen 
dat de Nederlandse regering niet kon accepteren, waarop Gelissen 
samen met de andere Nederlandse delegatieleden de conferentiezaal 
verliet. De minister van Buitenlandse Zaken, die door Gelissen van 
tevoren niet op de hoogte kon worden gesteld, dekte de houding van 
de Nederlandse delegatie volkomen 42 . 

In 1948 was Gelissen voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de 
Sociale en Economische Raad van de Verenigde Naties. 

Over het werk van de jubilaris zou nog veel te vertellen zijn. Er zijn 
zovele terreinen waarop hij werkzaam was en waarop hij waardevolle 
initiatieven nam. Ik wil hier nog vermelden, dat hij o.a. voorzitter was 
van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. 
Gebrek aan plaatsruimte dwingt mij me voor het overige te beperken 
tot beantwoording van de vraag, welke sociaal-economische opvattingen 
Gelissen had. De oud-voorzitter van het NKV, staatssecretaris Mertens, 
heeft Gelissen eens genoemd: een van de tweehonderd machtigen in 
Nederland en een hobbyist in commissariaten43 . Deze woorden zouden 
doen vermoeden, dat Gelissen gerangschikt dient te worden onder 
de grote hedendaagse kapitalisten, door iedereen beschouwd als ge
vaarlijke reactionairen en vrijanden van de arbeiders. 

Vooropgesteld zij, dat Gelissen inderdaad van vele bedrijven commis
saris is geweest, soms van die bedrijven tot de oprichting waarvan hij 
vaak zelf het initiatief nam. De duivelskunstenaar, zoals de schrijver 
van het hier reeds geciteerde artikel in het Algemeen Dagblad Gelissen 
noemde, heeft enorme macht en aanzien gehad, maar de vraag is, of 
hij gedreven werd door kapitalistische machtswellust, door opportunis
tische financiële motieven of juist door een drijfveer, die hem in plaats 
van tot kapital ist tot een groot sociaal voorman heeft gemaakt. Na het 
lezen van zijn geschriften en na het bestuderen van zijn levensweg 
ben ik, rekening houdend met de meningen van mannen als dr. Poels 
en Jas Maenen, van mening, dat Gelissen op sociaal en met name op 
sociaal-economisch gebied enorm veel goeds in het belang van de 
mensheid heeft gedaan. Gelissen was bijzonder bevriend met zijn toch 
zoveel jaren oudere stadgenoot Poels en via Poels was hij bevriend 
met de sociaal-bewogen, fel anti-nationaal-socialistische Dr. Muckermann, 
met wie hij zeer veel gesprekken over sociale, godsdienstige en politieke 

"Veldkamp, a.w., pag. 37. 
43 Cfr. o.a. Algemeen Dagblad van 26 juni 1971 
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problemen heeft gevoerd. Ik wees reeds op de invloed van No/ens en 
Aalberse op Gel issen. Als deze pleitte voor verbetering van de industrie, 
voor het gebruik van de toegepaste natuurwetenschappen ten behoeve 
van de behoeftenbevrediging, ging hij er steeds van uit, dat de mens 
niet het middel is om tot produktie te komen, maar dat hij juist het 
doel van de produktie is. 

De mens staat bij Gelissen nog altijd primair. Ik heb hem eens ge
vraagd, hoe hij er toe is gekomen zoveel instellingen in het leven te 
roepen. Zijn antwoord luidde: "Als ik zie, dat de mens ergens behoefte 
aan heeft, en het middel tot bevrediging van die behoefte ontbreekt, 
dan heb ik steeds gezocht naar dat middel". Het ging hem hierbij niet 
zozeer om de vraag of het hier een behoefte aan zeer grote dingen 
betrof. De Stiftungsdrang gold vaak ook kleinere zaken. Zo consta
teerde hij als student, dat er in Delft geen studendentoneelgezelschap 
bestond. Daarom stichtte hij de bekende Vereniging Banzaai. Als direc
teur van de PLEM merkte hij, dat vooral het lagere personeel te weinig 
aan watersport kon doen. In 1932 stichtte hij toen de Watersportclub 
Maastricht. Reeds in 1931 kwam op zijn initiatief het personeelsfonds 
van Ide PLEM tot stand. Gelissen zorgde voor een goede pensioen
regeling voor zijn personeel. Een studieregeling diende om het perso
neel in staat te stellen zich op te werken. 

Srevend naar rationalisatie in de bedrijven pleitte Gelissen bij herhaling 
voor een internationale erkenning, "dat de arbeider niet de dupe mag 
worden van de rationalisatie". Door rationalisatie mag de arbeider niet 
op straat komen, maar door kortere werktijd moet hij mee kunnen ge
nieten "van de zegeningen van de uitvinder"44. Werkverruiming en 
bestrijding van werkloosheid heeft hij op alle mogelijke wijzen nage
streefd. 

* 
* * 

Gelissen is door Veldkamp een bourgondische persoonlijkheid genoemd. 
Hij is nu tachtig jaar en geniet inderdaad nog op bourgondische wijze 
van zijn leven. Maar rust kent hij ook nu nog niet. Het reizen en trekken 
door Europa zit hem in het bloed. Als commissaris van de Société 
Electrique de /'Our is hij nog vaak in Luxemburg. 

Viermaal eredoctor ontving hij daarnaast niet minder dan negentien 
hoge onderscheidingen. Venlo, Maastricht en Limburg benoemden hem 
tot ereburger. 

Moge het hem gegeven zijn samen met zijn vrouw, met wie hij thans 
55 jaar in de echt verbonden is, nog vele jaren, dankbaar voor het vele 
dat hij heeft mogen verrichten, te genieten van het leven, dat voor hem 
ook in deze verwarde jaren, waarin zoveel wordt afgebroken, nog altijd 
de moeite van te leven waard is. 

44 "Werk en streven van prof. Gelissen", a.w., pag. 287-288. 
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De samenwerking van de Europese 
christen-democraten 

K. J. Hahn~' 

Er bestaan, zoals dezerzijds al eerder werd gesignaleerd', vandaag 
de dag een aantal dringende redenen, van zuiver praktische, politieke, 
en historische aard, die de christen-democraten van Europa dwingen 
hun samenwerking te verdiepen en uit te bouwen, de nodige program
matische formuleringen te vinden waarop deze samenwerking geba
seerd moet zijn, alsmede een structuur, een mechanisme en een praktijk 
te ontwikkelen die deze taak aankunnen. Gezien het ritme van de ont
wikkeling van de internationale vraagstukken kunnen de christen-demo
cratische partijen het zich niet veroorloven deze kwesties alleen als een 
interessant studieobject te beschouwen, als een mooi voorbeeld voor 
experimentele futurologie. Het is een zaak van het ogenblik, een 
dringende en een belangrijke zaak. 

Maatschappelüke ontwikkelingen 

Op de eerste plaats zouden we als een van de voornaamste redenen 
voor deze noodzakelijke versterking van de Europese samenwerking 
willen noemen de omstandigheid dat door een reeks van feitelijke ont
wikkelingen de maatschappij in de Europese landen en haar problemen 
steeds meer gelijk, de actuele mogelijkheden en moeilijkheden, vooruit
zichten en risico's, kansen en crises, uitdagingen en antwoorden steeds 
meer met elkaar overeenstemmen, gelijk of identiek worden. Bovendien 
staat deze maatschappij overal onder de druk van dezelfde internatio
nale problemen, zoals de energiecrisis, de crisis in het Midden-Oosten, 
de uitwerking van de ontspanning tussen de twee supermogendheden, 
de Verenigde Staten en de Sowjetunie, enz. 

Het is wellicht nuttig om in dit verband enkele voorbeelden te noemen 
die speciaal de ontwikkeling van de laatste jaren kenmerken en in de 
richting van deze maatschappelijke integratie, en daarmee van de 
integratie van de maatschappelijke problemen wijzen. Het gaat hierbij 
om de crisisverschijnselen van de groei, van de welvaart of het tekort 

• Dr. Hahn, adjunct-secretaris-generaal van de Europese Unie van Christen-democraten 
(EUCD), is directeur van het Internationaal Christen-democratisch Studie- en Documentatie
centrum te Rome. (Red.). 
1 Zie bijv. het artikel "De Europese christen-democratie in een nieuwe fase", in Politiek 
perspectief. maart-april 1973. (Red.). 
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daaraan op het gebied van de samenleving: urbanisatie, ecologische 
dehumanisering, uitbreiding van de geurbaniseerde middenstand, de 
problematiek van de marginale groepen, mentaliteitsveranderingen bU 
de jonge generatie, het protest, het radicalisme in de welvaartsmaat
schappij, democratisering in economie en cultuur, decentralisatie van 
het gezag, regionalisatie, inflatie, werkloosheid, vervreemding en een
zaamheid van de moderne mens, ondoorzichtigheid van de democratie, 
verlangen naar meer gemeenschap, meer authenticiteit, soms een 
utopisch streven naar concrete wereldomvattende solidariteit, hetgeen 
tot een geestelijk en psychologisch conflict met de bestaande politieke 
situatie leidt. Soms is ook sprake van gebrek aan een bevredigend 
perspectief dat aan zo verreikende aspiratie onmiddellijk zou kunnen 
voldoen, gevaar van polarisatie of feitelijke tendensen in die richting, 
enz. Vermelden we tenslotte de identiteit van de nieuwe fundamenteel
ethische problemen waarmee de moderne mens en de verantwoordeiU
ken in regeringen, parlementen, partijen en kerkgemeenschappen zich 
geconfronteerd zien, zoals abortus, euthanasie, seksuele emancipatie, 
verdovende middelen, politieke geweldpleging. 

Leest men de politieke discussies in de Europese parlementen en 
politieke partijen, de verklaringen van de kerken, de uiteenzettingen 
in de pers in de verschillende landen, dan wordt het duidelijk hoe snel 
en hoe ver de gelijkheid van de actuele vraagstukken vandaag reeds 
gaat - zonder dat dit overal tot gelijke reacties heeft geleid. Wel is het 
gevolg van deze situatie dat een veel grotere behoefte aan een gemeen
schappelijke oriëntering in deze materie is ontstaan, die ook de behoefte 
aan een beter functionerend permanent overleg versterkt. 
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Europese integratie re 
el 

Vanzelfsprekend speelt de Europese integratie in dit opzicht een uiterst k, 
belangrijke en in sommige opzichten beslissende rol. De Europese Ge- er 
meensehappen hebben een uiterst moeilijke periode achter de rug; li! 
alle hinderpalen voor een tempoversnelling van de integratie zijn nog s{ 
lang niet uit de weg geruimd. Politieke meningsverschillen, belangen- hl 
tegenstellingen bijv. op het gebied van de landbouw en de regionale vi 
politiek -, verschillende visies op de uiteindelijke institutionele struc- e~ 

tuur van de politieke unie - dit alles houdt de Europese gang van ,,' 
zaken op. In de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees -I 

Parlement komt weinig schot, de positie van de Europese Commissie dl 
tegenover de Raad van ministers blijft precair. Maar na de gaullistische bE 
periode van De Gaul/e en Pompidou, de uitbreiding van de Gemeen- nl 
schappen door de toetreding van Engeland, Denemarken en Ierland en w 
de gebleken bereidheid van Giscard d'Estaing om de weg voor de eE 
eerste Europese verkiezingen en de vorming van de politieke unie te vE 
openen, zijn er nieuwe kansen aanwezig. d 
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In dit perspectief speelt de toch i'li aan de gang zijnde "europeïsering" 
van de maatschappelijke en politieke wereld binnen de Gemeenschap
pen momenteel een grotere rol. De economische, financiële en sociale 
vraagstukken vereisen in toenemende mate een ingrijpen van de orga
nen van de Europese Gemeenschappen; inflatie, werkloosheid, de 
energiecrisis, de landbouw enz. kan niet meer binnen het nationale 
kader alleen een oplossing vinden. Dit lokt een intensief Europees 
overleg uit, dat niet alleen de competente Europese organen, de natio
nale regeringen en parlementen of de rechtstreeks erbij betrokkenen 
aangaat, maar dat in groeiende mate ook de nationale partijen, de 
vakbonden, de werkgeversorganisaties, de vereniging van Europese 
gemeenten en dergelijke vertegenwoordigingen van belangengroepen 
of lokale gemeenschappen raakt. De Europese integratie is actueler 
geworden en meer in het bewustzijn van de publieke opinie gekomen 
dan in de voorafgaande periode - een even noodzakelijk als onom
keerbaar feit. 

Hiertoe draagt natuurlijk ook het mondiale internationale kader bij. 
Europa is op het mondiale vlak zeker niet sterker geworden in de 
laatste jaren - politiek sterker, bedoelen wij -, ondanks de grote 
economische vooruitgang. De wereldpolitieke problemen raken Europa 
meer als passieve lotgenoot, als toeschouwer, als criticus en - bij het 
nodige verlies aan begrip voor verhoudingen - ook als soeverein 
oordelende schoolmeester. In de ontspanning tussen Oost en West 
werd de dominerende invloed van de Verenigde Staten en de Sowjet
unnie duidelijk, bij de crisis in het Midden-Oosten en de situatie in de 
Middellandse Zee speelde Europa als zodanig een geringe rol, optimis
tisch uitgedrukt. Slechts met moeite spreekt Europa met een eigen stem 
in het kader van de verschillende mondiale overlegorganen en confe
renties op het gebied van de energie, de monetaire wereldproblemen 
en de ontwikkelingshulp. Recentelijk heeft de EG weliswaar vooruitgang 
kunnen boeken in het overleg met de landen van de "derde wereld", 
en ongetwijfeld hebben de Westeuropese landen op de Europese Vei
ligheidsconferentie in Helsinki en Genève een grote mate van overeen
stemming en gemeenschappelijk optreden bereikt. Desondanks blijft 
het een feit - dat niet alleen door Peking om zeer begrijpelijke redenen 
voortdurend gesignaleerd wordt -, dat Europa nu meer dan ooit zijn 
eigen rol moet gaan spelen, zijn eigen stem moet laten horen, zijn eigen 
"persoonlijkheid" en "identiteit" moet zichtbaar maken en doen gelden 
- niet alleen in waardige verklaringen van topconferenties, maar in 
de feiten en in de actie. En juist in de mondiale dimensie, want ook in het 
besef van de Europese volkeren van vandaag is de Europese integratie 
niet meer zuiver defensief, egocentrisch en introvert, maar een voor
waarde om Europa zijn onmisbare bijdrage te laten leveren aan de 
economische, sociale en culturele vooruitgang in de wereld, aan de 
vrede en aan de opbouw van een werkelijk efficiënte organisatie van 
de volkerengemeenschap. 
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Ideologische uitdaging 

Tenslotte is er nog een speciale, moeilijk grijpbare maar daarom niet 
minder tastbare noodzaak tot een sterkere samenwerking van de 
Europese christen-democratische partijen, die verder reikt dan het 
kader van de EG, nl. de ideologische uitdaging; zij kan wellicht be
si issend zijn. 

De christen-democratie heeft een fase van verontrustende, kritieke 
ervaring achter de rug. Na de verrassende en duurzame successen 
van de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog, die de 
christen-democratie tot de grootste politieke kracht van het continent 
en de beslissende factor in de Europese integratie maakten, kwamen 
de tegenslagen. Ze zijn veroorzaakt door factoren die in eigen kring 
en door anderen uitvoerig zijn geanalyseerd2. Het bestaansrecht van 
een christelijk geïnspireerde politieke beweging werd in twijfel getrok
ken; de christelijke sociale leer, een van de fundamenten van de 
politieke beweging, werd gerelativeerd; de christelijke vakbeweging, 
een pijler van de christen-democratische partijen, heeft zich in bijna 
alle Europese landen van een te nauwe binding aan de politieke be
weging losgemaakt, of ging in een eenheidsorganisatie op; de jongeren, 
de intellectuelen plaatsten een vraagteken achter de "christelijke" be
naming van welke politieke beweging dan ook; de kerk, die vanaf de 
laatste eeuw de christenen aanspoorde om zich politiek in één verband 
op te stellen, koos in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie de 
politieke neutraliteit - hetgeen door velen binnen en buiten de kerk 
ten onrechte werd uitgelegd als een officiële ommekeer in haar houding, 
in casu dus een verwerping van de gedachte van een gemeenschappe
lijk politiek engagement van de christenen in een christelijke politieke 
organisatie. In het besef van de solidariteit en universaliteit ontstond 
in de christelijke wereld de gedachte dat men zich niet moest afsluiten 
maar openstellen. Deconfessionalisering en secularisatie droegen ook 
het hunne bij, al hadden verschillende christen-democratische partijen, 
zoals die in België, Frankrijk, de Bondsrepubliek en Oostenrijk, zich al 
onmiddellijk na de oorlog voor allen die gelijke grondgedachten in de 
politiek nastreefden, opengesteld. 

Crisisverschünse/en 

Deze hier slechts uiterst summier geschetste mentaliteitsverandering 
bracht de bekende crisisverschijnselen teweeg die vooral in een land 
als Nederland een gevoelige wijziging in de positie van de christelijke 
politieke beweging, inzonderheid bij de katholieken tot gevolg had. Dat 
deze veranderingen echter optraden in alle Europese landen waar 
christelijke partijen bestaan, is bekend. De grootste aantrekkingskracht 

2 Zie bijv. dr. S. W. Couwenberg: "Op- en neergang der christen-democratie", in Politiek 
perspectief, juli-augustus 1972. (Red.). 
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had hierbij zeker het socialisme, daar waar het zich als een Labour- of 
Scandinavisch georiënteerd pragmatisch socialisme presenteerde, zoals 
in Nederland, de Bondsrepubliek en Oostenrijk. Het gevolg was, dat 
de christen-democraten in West-Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en 
Malta in de oppositie terecht kwamen - in Duitsland na twintig jaar 
geregeerd te hebben - en dat zij in Nederland niet meer de leiding 
van de regering op zich konden nemen. In het Europees Parlement, 
waar zij van begin af aan de sterkste fractie vormden, heeft zij deze 
positie dit jaar aan de socialisten moeten afstaan. 

Het zou onjuist zijn, hierin een beslissende en blijvende kentering in 
de politieke verhoudingen te zien. In Duitsland verloor de CDU/CSU 
de parlementsverkiezingen in 1972 ten opzichte van de social isten 
slechts met minder dan één procent verschil. Bij de verkiezingen in de 
afzonderlijke deelstaten hebben de christen-democraten in Oostenrijk 
en Duitsland de laatste twee jaren opmerkelijke resultaten kunnen 
boeken, die velen van een "ommekeer in de trend" doen spreken. In 
ieder geval kan uit deze verkiezingen in de Länder in de Bondsrepu
bliek nu al een voorsprong van de christen-democraten tegenover de 
socialisten afgeleid worden3 Ook in België wisten de christen-democra
ten hun greep op de kiezer duidelijk te verbeteren; een winst van vijf 
zetels in de Kamer bij de verkiezingen van verleden jaar zorgde er voor, 
dat zij de sterkste partij in het land blijven. 

Wij noemen deze golfbeweging van de verkiezingsuitslagen in de ver
schillende landen om aan te tonen dat de situatie meer dan alleen 
maar vergelijkbaar is. De christen-democraten beVinden zich overal in 
overeenkomstige omstandigheden, worden ondanks nationale verschil
len in de economische, sociale en culturele condities en de historische 
ontwikkeling met dezelfde problemen geconfronteerd en hebben met 
dezelfde moeilijkheden te kampen. Ook de zwakheden en tegenvallers 
vormen dus een integrerende factor, zou men bijna kunnen zeggen; 
d.w.z., ze dwingen de Europese christen-democraten eveneens hun 
krachten te verenigen. 

In die richting wijst ook het feit dat de christen-democraten in vijf 
landen - België Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland -
de laatste drie jaar nieuwe programma's hebben gepubliceerd, of 
althans nieuwe basis-, beginsel- en program-documenten, weliswaar 
zonder onderling overleg, maar in toenemende mate naar elkaar luiste
rend en rekening houdend met de teksten van de zusterpartijen. 

Samenwerking in Europees verband 

Met deze voorbeelden wilden wij alleen de oorzaken schetsen en het 
kader aangeven waarin de noodzaak van en de ontwikkeling naar een 

2 Dit artikel is geschreven vóór de verkiezingen in NoordrUnland-WestfaJen en Saarland, 
waarvan de uitslag voor de CDU wat minder gunstig was. (Red.). 
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sterkere Europese samenwerking van de christen-democratische par- C 

tijen zich duidelijk aftekent. De vraag is nu, welke structuren voor deze b: 
werking al bestaan en wat er in de naaste toekomst moet worden Cr 
gedaan, om te voorzien in de bestaande en nog groter wordende be- n 
hoef te van een daadwerkelijke, efficiënte Europese organisatie van de (} 
christen-democraten. ti 

De Europese Unie van Christen-democraten (EUCD) is de Europese (} 
"internationale" van de christen-democraten, oorspronkelijk Nouvel/es Q 

Equipes Internationales (NEl) geheten. Deze internationale werd opge- c 
richt in 1948 en had als voorloper het "Informatie- en Verbindings- f. 
secretariaat" van de christelijke partijen, dat door de Franse Parti C~ 
Populaire Démocratique, de partij van Robert Schuman, op initiatief van ~ 

don Luigi Sturzo in 1925 in Parijs werd opgericht en nauwelijks meer \1 
was dan een contactorgaan dat regelmatig ontmoetingen en gedachten- c 
wisselingen organiseerde. De NEl en later de EUCD vormde dus de ri 

eerste organisatorische samenbundeling van de Europese christen-demo- c 
craten; een late creatie als men ze vergelijkt met de socialistische en ir 
communistische internationale, die hun oorsprong reeds in de vorige ze. 
eeuw hadden. Ook vormde de christen-democratische internationale é 

organisatie nooit een monolithisch blok, maar meer een "familie" van k" 
autonome, zelfstandige partijen die van gemeenschappelijke grond- c 
overtuigingen uitgingen, maar aan iedere partij een grote vrijheid van s 
programmatische articulatie van deze grondgedachten liet. I1 

Vorm en geest van deze samenwerking waren voldoende zolang in I, 
Europa een aantal overheersende, internationale vraagstukken aan de E: 
orde waren en zolang de christen-democraten over een onbestreden cr 
voorrangspositie in de afzonderlijke landen beschikten. De NEl was V: 
in deze oorspronkelijke opzet dus toereikend om met kracht op te V: 
kunnen komen voor de Europese integratie, de Atlantische samenwer- 1:;. 

king, en de verwerping van het communistische totalitarisme, dat in Ir 
deze jaren van het stalinisme en van de Oosteuropese "gelijkschake- il. 
ling" een dreigend gevaar vormde. Zodra de Europese eenwording n: 
met de oprichting van de EEG voor een beslissend deel verwezenlijkt [ 
leek, het directe gevaar van het communisme verminderde en de politiek (-
van De Gaulle het proces van de eenwording sterk afremde, bevond E: 
zich de NEl dan ook in een fase van onzekerheid en afnemende samen- n· 
hang. s 

Verbeterde structuur 

Dit veranderde in de tweede helft van de jaren zestig, toen onder 
leiding van de Italiaanse minister-president de EUCD haar interne 
structuur wijzigde en in het politieke toporgaan - het Bureau Politique 
- de partijen door hun leidende figuren en niet door plaatsvervangers 
vertegenwoordigd werden, alsmede door een organische samenwerking 
met de christen-democratische fractie in het Europees Parlement, die 
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onder leiding stond van Hans-August Lücker. Daarnaast werden de 
bijeenkomsten regelmatiger, het aantal commissies uitgebreider, en het 
contact met de christen-democratische regeringsleden intensiever, zodat 
met groter nadruk positie gekozen kon worden ten aanzien van een 
groter aantal actuele Europese en internationale vraagstukken. 

Men zou kunnen zeggen dat hiermee een veel sterkere cohesie, een 
grotere kans op integratie van ideeën en acties tot stand kwam, het
geen ook resulteerde in een sterkere samenhang van de christen
democraten op mondiaal terrein, dus vooral met de partijen in Latijns 
Amerika. Hiervan getuigen de congressen van de EUCD van 1965 
(Taormina), 1968 (Venetië) in 1973 (Bonn), alsmede de wereldcongres
sen van de christen-democraten in 1963 (Straatsburg) en 1966 (Lima). 

Van bijzondere betekenis was echter de structurele verbinding tussen 
de EUCD en de christen-democratische fracties in het Euroees Parle
ment. Tot dan toe bestond een zeker parallelisme tussen deze beide 
organisaties, zonder dat de Europese fractie als zodanig een positie 
in het geheel van de structuur van de EUCD had; zij was een fractie 
zonder een gesloten organisatie achter zich, dus een Europese fractie 
die afhankelijk was van een aantal nationale soevereine partijen. Nu 
kreeg zij een eigen gesprekspartner in een Europese organisatie waarin 
de leiding van de fractie een zetel kreeg. Bovendien werd later een 
speciaal "Politiek Comité" opgericht voor de partijen van de EG-landen. 
In dit comité hebben zitting het bestuur van de Europese fractie en die 
leden van het Politiek Bureau van de EUCD die tot de partijen in de 
EG-landen behoren. Dit Politiek Comité van de christen-democraten in 
de EG staat onder leiding van de president van de EUCD en van de 
voorzitter van de Europese fractie. Het is dus een orgaan op Europees 
vlak, waarin partijleiders en bestuursleden van de Europese fractie 
bijeen komen en zich gemeenschappelijk beraden over standpuntbepa
lingen en activiteiten op het gebied van de Europese eenwording, de 
interne problemen en de internationale positie van de Europese Ge
meenschappen. 

Door deze versterking van de EUCD en de creatie van het Pol itieke 
Comité zijn in wezen de voorwaarden geschapen voor een werkelijke 
Europese partijstructuur - niet alleen organisatorische voorwaarden, 
maar ook de concrete voorwaarden voor de ontwikkeling van gemeen
schappelijke politieke uitgangspunten en doelstellingen op Europees 
gebied. Hier ligt dan ook de kern van een toekomstige Europese chris
ten-democratische partijstructuur. 

Deze ontwikkeling wordt nog bevorderd door het intensieve politieke 
overleg in de commissies van de EUCD, waarvan vooral de Ideologische 
Commissie vermeld moet worden, die in een langdurige en soms uiterst 
inspannende arbeid het project van een "Europees Manifest"4 heeft 

'Zodra de definitieve tekst beschikbaar komt, zullen we het Europees Manifest in dit blad 
publiceren. (Red.). 
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uitgevoerd. Niemand kan verwachten dat dit projejct een soort eind
station van de ideologische reflexie van de christen-democraten in 
Europa is, maar zeker is het een waardevolle poging om een concensus 
in de fundamentele grondgedachten te formuleren en er als oriënterings
punt aan vast te houden. Vervolgens moeten nog twee gemengde 
commissies van de EUCD en de Europese fractie worden genoemd die 
zich reeds in concreto met de institutionele vraagstukken van de EG, 
in feite dus met de toekomstige structuur van de Politieke Unie, alsmede 
met de eerste schets van een gemeenschappelijk Europees programma 
met het oog op de eerste directe verkiezingen voor het Europees Parle
ment (in 1978), bezig houden. 

Europese partüvorming 

Sinds enkele jaren wordt binnen de politieke bewegingen in de EG
landen over de mogelijkheid, wenselijk en aard van een Europese partij 
gediscussieerds Met het besluit van de laatste topconferentie van de 
Europese regermgshoofden, in december jJ. te Parijs, om in 1978 de 
eerste verkiezingen te houden, wordt de Europese partijvorming nog 
actueler. De genoemde christen-democratische samenwerkingsvormen 
in het kader van de EG wijzen dan ook in die richting en kunnen als 
een kern voor deze partijvorming, zowel qua structuur als wat betreft de 
voorbereiding van een gemeenschappelijke politiek, opgevat worden. 
Uit het Politieke Comité kan bijvoorbeeld zonder veel moeite een soort 
Europees partijbestuur ontstaan, in de gemengde commissies van de 
EUCD en de christen-democratische fractie in het Europees Parlement 
kunnen zowel de schets van een gemeenschappelijk program als de 
opzet van een Europese organisatie, kandidaatstelling, verkiezings
campagne enz. uitgewerkt worden. 

Dit brengt natuurlijk ook een aantal vraagstukken op de voorgrond 
die tevoren nader onderzocht dienen te worden. Is het beter een 
Europese partij in het gehele kader van de EUCD te vormen, dus met 
inbegrip van de neutrale landen zoals Oostenrijk en Zwitserland? Of 
moet men zich eerst beperken tot de partijen in de EG-landen, waar 
men reeds over een Europees Parlement beschikt en doende is een 
politieke unie met een soort Europese regering voor te bereiden? Men 
zou voor de laatste formule kunnen kiezen, in de overtuiging dat de 
vorming van een Europese christen-democratische partij in het kader 
van de EG ongetwijfeld haar uitwerking zal hebben op de partijen in 
de overige landen. 

Moeilijker zal het zijn, een gemeenschappelijk program uit te werken. 
Zeker helpt in dit opzicht het ontwerp-"Europees Manifest", dat dan 
echter meer toegespitst zal moeten worden op gemeenschappelijke 
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5 Zie bijv. mr. J. P. van Iersel: "Europese partijvorming", in Politiek perspectief, maart- t 
april 1973. (Red.) 
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politieke actie. Bij het formuleren van de concrete politieke doelstel
lingen zullen ook de bestaande accentverschillen tussen de opvattingen 
van de afzonderlijke christen-democratische partijen in Europa sterker 
naar voren komen. Wij denken hierbij vooral aan twee aspecten, die 
met grote omzichtigheid maar toch ook openheid aangepakt moeten 
worden: de ideologische grondslag en de sociaal-economische visie 
van deze nieuwe partij. Bijvoorbeeld in Nederland zullen de christen
democratische partijen duidelijk geformuleerd willen zien dat deze 
Europese beweging uitgaat van de evangelische boodschap - in 
andere landen zal deze formulering te confessioneel aandoen en zou 
men als alternatief een vermelding van de christelijke inspiratie, het 
christelijke persoons- en gemeenschapsbeeld of iets in die geest, ge
schikter achten om ook kiezers buiten de strikt christelijke gedachten
wereld aan te trekken. Bij de voorbereiding en uitwerking van het 
"Europees Manifest" zijn hiervoor met niet geringe moeite compromis
formules gevonden, die echter bij de start van een nieuwe Europese 
partij zeker opnieuw en scherper onder de loep zullen worden geno
men. 

Verschillen in opstelling 

Niet minder belangrijk zal de discussie over de sociaal-economische 
visie worden. Het is bekend dat in landen zoals België, Frankrijk, Italië 
en Nederland de christen-democraten om historische sociaal-economi
sche en politieke redenen sterker voor een "progressieve" politiek op
komen, meer openstaan voor een coalitie met socialisten en in dit kader 
ook nauwer contact hebben met een vakbeweging die àf christelijk is 
àf uit deze wereld voortkwam. Ook bestaat in deze landen een meer
partijenstelsel, zodat wisselende coalities tot de traditie behoren. In 
landen als Duitsland en Oostenrijk bestaat praktisch of bijna een twee
partijenstelsel (zoals in Engeland): socialisten en christen-democraten 
staan daar tegenover elkaar als twee permanente keuzemogelijkheden, 
als regering en oppositie, als de twee enige werkelijk belangrijke con
currenten in de verkiezingscampagnes. De polarisatie daar is als het 
ware geïnstitutionaliseerd en gesanctioneerd. In de ene partij tracht 
men alles te verzamelen wat niet in de andere een plaats vindt. Het 
is dan ook onvermijdelijk dat de christen-democraten in deze landen 
van meet af aan een appèl hebben gericht aan alle kringen die buiten 
het socialisme staan, en daarom neoliberale en conservatieve kringen 
naar zich toe hebben willen trekken. 

Dat wil niet zeggen dat de christen-democraten in deze landen daarom 
een politiek voeren die minder sociaal of progressief gericht is: men 
denke aan de eerste wet over de medezeggenschap in de kolen- en 
staalindustrie, die Adenauer in 1951 bij de Bondsdag indiende, men den
ke aan de voorstellen van de CDU inzake de medezeggenschap in alle 
bedrijfstakken, men denke aan het gehele systeem van sociale zeker-

Politiek perspectief, maart! april 1975 29 



heid dat tussen 1948 en 1969 in de Bondsrepubl iek werd opgebouwd 
en dat niet onderschat mag worden. Maar er bestaan accentverschillen 
in de beoordeling van het socialisme in het algemeen, in de bereidheid 
tot samenwerking met de socialisten of met de conservatieven, in de 
formulering van een alomvattende sociale politiek - allemaal vraag-
stukken die een grondige discussie vereisen. Dat is nodig ook al moet '": 
men er van uitgaan dat in het eerste stadium het gemeenschappelijke 
Europese program van de christen-democraten zich tot een aantal meer 
principiële en actuele politieke doelstellingen zal moeten beperken en 
aan de afzonderlijke partijen, die als zodanig natuurlijk niet meteen zuI-
len verdwijnen, een grote mate van regionale autonomie moet over- ~I 
laten. Dit geldt evenzeer voor de kandidaatstelling, waarbij bijvoorbeeld 
gedacht kan worden aan een combinatie van Europese en nationale 
kandidaten, en nog sterker voor de wijze van presentatie, propaganda 
enz. 

De Europese partijvorming zal niet in één adem verwezenlijkt kunnen 
worden, zij is zeker het voorwerp van een langduriger ontwikkeling. Op 
grond van de gegeven situatie van de samenwerking van de christen
democraten en uit de gemeenschappelijke taken die zij reeds in de 
naaste toekomst op zuiver politiek alsmede op maatschappelijk terrein 
te vervullen hebben, is het bijna een historische opdracht, aan deze 
samenwerking een nieuwe en blijvende gestalte te geven. 
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Extraparlementaire acties in een 
representatieve democratie 

J. H. A. G. van Maasakkers* 

Extraparlementaire acties zijn, zoals bekend, op zichzelf geen nieuw ver
schijnsel. De totstandkoming van het algemeen kiesrecht bijvoorbeeld 
is vergezeld gegaan van uitgebreide buitenparlementaire acties. Wel 
nieuw is de grote schaal en de soms indringende wijze waarop burgers, 
meestal groepen burgers, deze vorm van inspraak verkiezen boven an
dere middelen om hun verlangens kenbaar te maken. Blijkens een on
derzoek van de Werkgroep Nationaal Verkiezingsonderzoek1 heeft 15% 
van de informanten wel eens meegedaan met een actiegroep, een van 
de vormen van buitenparlementaire acties. 
Het verschijnsel is geaccepteerd, erkend en wordt - althans tot op 
zekere hoogte - gewaardeerd, ook door de politieke instituties zelf. 
Discutabel is dan ook niet zozeer het actievoeren zelf alswel de vraag 
hoever men gaat, waardoor of waarbinnen het zijn begrenzing dient te 
vinden. Gegeven ons onderwerp - extraparlementaire acties in een re
presentatieve democratie - zal die begrenzing moeten worden aange
geven in haar relatie tot een bepaalde vorm van representatieve demo
cratie. Daarmee blijft buiten beschouwing het stelsel als zodanig, maar 
niet het feitelijke functioneren ervan. 
In een artikel in Politiek perspectief2 heeft prof. Van Maarseveen in 
1972 een opmerkelijk pleidooi gehouden voor een wetenschappelijke 
bezinning op het pol itieke systeem dat over een twintig à vijfentwintig 
jaar mogelijk en wenselijk zou zijn. Vanuit de aloude wens: regeren 
door het volk, stelde hij de grondslag van ons representatief stelsel 
- volksvertegenwoordiging, parlementair stelsel, verkiezingen, politie
ke partijen - ter discussie. Nagegaan zou moeten worden of de beslis
singsmacht van politieke partijen, parlement en regering voor een aan
zienlijk deel rechtstreeks in handen van de bevolking kan worden ge
legd. Hij is van mening dat dit vooral een technologisch vraagstuk is, 
maar geeft tegelijkertijd aan dat ook nagegaan moet worden of dit idee 
besliskundig en in politiek-sociologisch opzicht houdbaar is. 

'* Mr. Van Mai:1sakkers is burgemeester van Terheijden en lid van de redactie van Gemeente 
& Gewest. Deze beschouwing is de tekst van een inleiding die hij op 3 mei 1975 heeft ge
houden voor de kring van reünisten van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. (Red.). 
1 Voor deze beschouwing zijn o.m. de publikaties "De Nederlandse kiezer '72" en dito '73 van 
~~7terkgroep Nationaal Verkiezingsonderzoek geraadpleegd; uitg. Samson, Alphen aid Rijn; 

l Prof. mr. H. Th. J. F. van Maarseveen: " Participatie overmorgen", in Politiek perspectief, 
jull·augustus 1972, pag. 24 e.v. 
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Representatieve én directe democratie 

Het is een interessante gedachte, zeker nu de idee van directe demo
cratie steeds meer opgeld doet en eisen van directe zeggenschap naast 
inspraak steeds luider klinken. Hoewel mij een studie zoals door prof. 
Van Maarseveen, aanbevelenswaardig toeschijnt, lijkt het mij, in ieder 
geval vooralsnog, wenselijk en voor hand liggend uit te gaan van de 
noodzaak van een vertegenwoordigend stelsel. Maar het ter discussie 
stellen, ook op langere termijn, van het systeem van vertegenwoordi
ging als zodanig relativeert niet alleen zijn betekenis maar plaatst vor
men van directe democratie, waartoe ik buitenparlementaire acties reken 
(zonder ze ermee gelijk te stellen), ook in een ander perspectief, nl. 
in dat van wat men gewoonlijk aanduidt met participatie-democratie. 
Tenslotte is het representatief stelsel zoals wij dat nu kennen, slechts 
een middel om te komen tot een zo goed mogelijke besluitvorming. Dit 
dwingt er toe nu reeds na te gaan of bepaalde vormen van directe zeg
genschap niet meer toepassing kunnen vinden. 

Een warm pleidooi voor de noodzaak en het grote goed van een repre
sentatieve democratie hoeft de erkenning en wenselijkheid van directe 
democratie op bepaalde terreinen en binnen een bepaald gegeven, ka
der en spelregels, ook nu niet uit te sluiten. Te denken valt hierbij met 
name aan zaken op lokaal bestuursniveau. Het aantal actiegroepen bij
voorbeeld dat op dat niveau optreedt met betrekking tot zaken die het 
directe woon- en leefklimaat betreffen, is niet gering. 

Zo is nergens voorgeschreven dat een bestemmingsplan alles tot in 
de finesses moet regelen. De aankleding, recreatieve voorzieningen, 
bepaalde verkeersvoorzieningen enz. kunnen veel beter worden bespro
ken door de toekomstige bewoners zelf, al naargelang hun behoefte op 
dat moment. Het gebeurt ook wel hier en daar, zij het schoorvoetend. 
Immers, allerlei eerder door de gemeenteraad vastgestelde voorschrif
ten verzetten zich tegen deze vrijheid, hetgeen dan weer kan leiden tot 
het instellen van beroep tot bij de Kroon. Een actueel probleem. 

Het wordt er dus niet gemakkelijker op. Men is immers gedwongen het 
eens te worden. Het leidt tot vragen aan de overheid zoals: is dit geen 
manier om uw verantwoordelijkheid af te schuiven? Het omgekeerde van 
wat wordt beoogd, maar ook een bewijs van ontwenning aan het zelf 
en direct dragen van een stuk verantwoordelijkheid. 

Bestuurders en vertegenwoordigende organen zul!en steeds kritisch 
moeten nagaan of binnen nader aan te geven kaders niet een hoeveel
heid activiteiten rechtstreeks door de betrokken burgers kunnen wor
den verricht. Op die wijze kan op bepaalde terreine:l een aantal buiten
parlementaire acties zeker worden teruggebracht, zij het niet opgeheven. 

Bestuurders en vertegenwoordigers moeten zich niet alleen bezighou
den met de vraag wat er geregeld moet worden, maar ook langs welke 
weg en door wie en hoe geformuleerd. De overheid kan door haar op-
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treden buitenparlementaire acties uitlokken daar waar optreden van 
representanten geheel of gedeeltelijk overbodig is of, zoals nog bespro
ken wordt, daar waar het stelsel een aantal gebreken vertoont. 

Ook bij de gewenste kritische bezinning zullen buitenparlementaire 
acties niet worden opgeheven. Het is zelfs waarschijnlijk dat in het al
gemeen hun aantal nog zal toenemen, als gevolg van een groeiend 
streven naar democratisering en het (nog ?) onvoldoende antwoord dat 
daar door ons huidige representatief stelsel op wordt, en misschien 
ook wel kán worden, gegeven. 

Een streven naar democratisering is onmiskenbaar en alom aanwezig; 
niet alleen op staatkundig gebied, maar ook in het onderwijs, in de 
onderneming en in het wetenschappelijke en culturele leven. Het wordt 
gekenmerkt, zoals prof. Van der Hoeven 3 het uitdrukte, door een gevoel 
van onvrede met bestaande verhoudingen op het terrein van de machts
en gezagsuitoefening en met de wijze waarop beslissingen tot stand 
komen. Het legt de behoefte bloot aan meespreken, meeoordelen en 
meebeslissen van de individuele burger op een andere, meer directe 
wijze dan door het kiezen van vertegenwoordigers, eens in de vier jaar, 
die verder de zaken wel zullen regelen. 

Beperktheden van het representatieve stelsel 

Het is misschien goed wat nader in te gaan op een aantal beperktheden 
die voortvloeien u it ons representatief stelsel en die in deze tijd heel 
duidelijk aan het licht komen en worden ervaren. Zij geven wellicht te
vens een gedeeltelijke verklaring voor het verschijnsel buitenparlemen
taire actie. 

Allereerst zit in een representatief stelsel een reductiesysteem. Het sys
teem leidt tot werkbare aantallen aan wie de beslissingsmacht wordt 
overgedragen. Het gevolg is dat het individu op zich onmachtig wordt. 
In het algemeen kan hij zijn toenemende behoefte aan meespreken, 
meeoordelen en meebeslissen slechts via grotere verbanden kwijt, en 
dan nog maar op bepaalde tijdstippen en via bepaalde kanalen. Ik kom 
daar straks op terug. 

De overheid en andere machten 

Ook is de rol van de overheid in ons bestel steeds belangrijker gewor
den, en het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Op tal 
van gebieden is dit merkbaar, met name in regulerende zin. Soms is 
men zelfs voor wat betreft de financiering geheel afhankelijk van die 
overheid. Te denken valt daarbij aan de sector cultuur en welzijn in het 
algemeen. Daarbij komt dat zij zelf een enorme hoeveelheid arbeids-

3 Prof mr. J. van der Hoeven: "Het streven naar democratisering", in Tijdschrift voor Over
heidsadministratie. nr. 1233 (1973). 
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plaatsen schept of invloed heeft op het creëren, handhaven of beper
ken daarvan. Dat leidt er toe dat steeds meer mensen direct of indirect 
de invloed van de overheid ervaren in positieve of negatieve zin. Om
gekeerd wordt zij daardoor ook steeds kwetsbaarder. 

Om haar toenemende taak te kunnen vervullen maakt de overheid ge
bruik van een enorm apparaat; ambtenaren, adviescolleges, overleg
instanties, in het algemeen een aantal "hulptroepen" dat veel en veel 
groter is dan de uiteindelijk ter verantwoording te roepen gekozen be
stuurders. Dat schept afstand en ondoorzichtigheid ten opzichte van de 
overheid en ten opzichte van de door haar te nemen en genomen be
sluiten. 

Daarbij komt dat de overheid niet alleen steeds meer taken vervult en 
heeft te vervullen, maar ook steeds dieper in het maatschappelijk leven 
ingrijpt en daarmee diverse belangen en belangengroepen raakt. Om er 
zeker van te zijn dat de overheid voldoende met die belangen rekening 
houdt, zijn er dan weer belangrijke organisaties, die als hopelijk goede 
pleitbezorgers voor hun leden directe contacten onderhouden met de 
politieke instanties, zoals regering, parlement en politieke partijen, om 
mij tot het landelijk niveau te beperken. Maar ook deze belangenor
ganisaties en hun functioneren ondervinden steeds grotere kritiek van 
hun leden. 

In een politiek systeem als het onze spreekt het vanzelf, aldus dr. Jol/es 
in zijn boek "De poreuze democratie"4, dat zowel het besluitvormings
proces zelf als het geheel van doeisteIl ingen en activiteiten van de 
overheid en de politieke partijen worden begeleid door tal van soorten 
en graden van belangstelling. In de gang van praktisch ieder besluit
vormingsproces participeren tal van personen die geen politiek mandaat 
krachtens verkiezing hebben: deskundigen, ambtelijke figuren, geïnte
resseerde burgers, bezwaarden van allerlei aard, commentatoren, pers, 
radio, tv; derhalve velen die niet direct of zelfs in het geheel niet als 
representanten zijn te beschouwen en ter verantwoording te roepen. 
De representatieve democratie is derhalve altijd reeds veel meer dan 
de term aangeeft. 

Maar tot voor kort werd deze begeleiding, afkomstig van ambtenaren, 
gevestigde belangorganisaties, communicatiemedia enz. als normaal er
varen en weinig kritisch benaderd. We kennen nu problemen zoals de 
"vierde macht" en spreken al van een "vijfde macht" waarmee de par
ticuliere organisaties en belangengroepen met hun officiële adviserende 
posities worden aangeduid. Ze zijn problematisch geworden op het 
moment dat hun functioneren niet louter als begeleidend werd ervaren, 
maar ook als in belangrijke mate beïnvloedend, als uitoefening van 
macht binnen de officiële politieke instituties. Juist het feit dat deze 
vierde en vijfde macht vanaf het begin van een besluitvormingsproces 

4 Dr. H. M. Jolles: "De poreuze democratie - een sociologisch onderzoek naar het inspraak. 
verschijnsel"; uitg.Samson, Alphen aid Rijn, 1974. 
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erbij betrokken zijn, maakt hen machtig en geeft hun volop kans tot 
belnvloeding, in tegenstelling tot de individuele burger en vaak ook 
de gekozen vertegenwoordiger, die pas op het allerlaatste moment wor
den geconfronteerd met te nemen besluiten. 

De functies van de politieke partüen 

Verder is een belangrijk element in ons parlementair stelsel het func
tioneren van onze politieke partijen. Hun eerste taakstelling is het selec
teren en aanwijzen van kandidaten voor de diverse vertegenwoordi
gende functies. Men duidde dat vroeger aan met het zijn van kiesvereni
ging. Daarnaast hebben de partijen tot taak een beleidsprogram op te 
stellen, waarmee men niet alleen de kiezersgunst tracht te winnen maar 
waaraan de gekozen vertegenwoordiger ook min of meer is gebonden. 
De opvattingen daarover willen nogal eens verschillen. 

Een steeds belangrijkere taak van pol itieke partijen is het leggen en 
onderhouden van het contact tussen kiezer en gekozene, tussen achter
ban en afgevaardigde. Het noodzakelijke contact tussen representant en 
gerepresenteerde kan zich niet beperken tot het al gauw verouderde 
en nooit op alle concrete situaties toegespitste partijprogram. Dat bete
kent dat politieke partijen moeten optreden als een soort makelaar. Er 
moet een medium zijn dat doorlopend fungeert als een schakel tussen 
hetgeen bij een groep kiezers leeft en het uiteindelijk te voeren beleid 
van hun vertegenwoordigers. De moeilijkheid is, dat slechts ± 10% 
van de burgers lid is van een politieke partij. Ook is de groep zgn. 
zwevende kiezers enorm gestegen. Daarbij komt nog dat de meeste 
politieke partijen worstelen met het probleem van hun eigen identiteit, 
hetgeen voor de alom gevraagde duidelijkheid niet bevorderlijk is. 
Bovendien laten veel concrete problemen zich niet oplossen via de 
partijpolitieke scheidslijnen. Toch zullen de politieke partijen veel meer 
mogelijkheden moeten krijgen om hun makelaarsfunctie te kunnen ver
vuilen, wil het contact tussen kiezer en gekozene niet verder verloren 
gaan, met de kans op een verdere vervreemding. Financiële bijstand 
voor o.a. politieke partijen is dan ook bepaald geen luxe; niet om beter 
als kiesvereniging te fungeren maar wel om hun nieuwe taken beter 
te kunnen vervullen. 

Het functioneren van de gekozen vertegenwoordigers 

Een bijzonder wezenlijk element in onze representatieve democratie 
tenslotte is het functioneren van onze gekozen vertegenwoordigers. Al
lereerst moeten zij, uiterst gebrekkig toegerust, opboksen tegen een 
overheid met haar vele taken en haar professioneel uitgerust hulp-ap
paraat. Bovendien komen onze vertegenwoordigende organen veelal in 
een laat stadium met beleidsvoornemens in aanraking; beleidsvoorne
mens die voor een deel voortvloeien uit reeds in vorige jaren aange
gane verplichtingen of uit internationale verplichtingen. Indien zij aan 
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hun deeltaak: contact met kiezers en achterban, toekomen, wordt deze 
voor een deel in beslag genomen door uitleg van die geringe bewe
gingsvrijheid, Een snelle en directe inwilliging van vaak concrete verlan
gens van kiezers en achterban is meestal onmogelijk, hetgeen niet 
bevorderlijk is voor dit contact. 

Onlangs is een bescheiden begin gemaakt met een betere uitrusting 
van onze parlementariërs door een secretaresse per twee leden van 
de Tweede Kamer mogelijk te maken. Een verdere verbetering zou er 
mijns inziens toe moeten leiden dat onze gekozen vertegenwoordigers 
weer meer ruimte zouden krijgen om contacten te onderhouden met 
hun kiezers, hun achterban, ten einde zodoende meer kans te krijgen 
om de verlangens die bij de kiezers leven, in een vroeg stadium in het 
besluitvormingsproces in te brengen en het ook daar op te controleren. 

Acties geen breekpunt in politieke ontwikkeling 

De hierboven genoemde knelpunten en crisisverschijnselen, voor een 
deel ontleend aan een studie van dr. Molleman 5, geven niet bepaald 
een opwekkend beeld, maar zij maken wel duidelijk en begrijpelijk dat 
burgers ook andere wegen gaan bewandelen dan die wij reeds kenden, 
zeker als zij nog succes blijken te hebben ook. Dat betekent niet dat 
deze nieuwe vormen, zoals actievoeren, het systeem van ons represen
tatief stelsel als zodanig ondergraven of dat de geijkte middelen om 
uiting te geven aan het oneens zijn met gevolgde werkwijzen en geno
men besluiten, plotseling zouden zijn verlaten. 

Om met het laatste te beginnen: de Werkgroep Nationaal Verkiezings
onderzoek heeft in 1973 de toepassing nagegaan van verschillende mo
gelijkheden om stappen te ondernemen wanneer men het helemaal niet 
eens is met de plannen of maatregelen van het gemeentebestuur. Een 
soortgelijke vraag werd gesteld met betrekking tot de Tweede Kamer. 
De werkgroep concludeert dat - vergeleken met de oude kiezers -
de nieuwe kiezers, zowel wanneer het gaat om acties op lokaal als 
op nationaal niveau, meer vertrouwen hebben in de effectiviteit van wat 
men zou kunnen noemen de nieuwe vormen van actie voeren, zoals 
het meedoen met een actiegroep, aan een demonstratie of aan een 
protestoptocht. Daar staat niet tegenover, dat zij minder verwachtingen 
hebben van de meer traditionele vormen, zoals contact zoeken met po
litieke functionarissen en het inschakelen van verenigingen, organisa
ties of politieke partijen. Men zou, aldus de werkgroep, misschien kun
nen stellen dat de nieuwe kiezers de nieuwe vormen dankbaar in hun 
arsenaal hebben opgenomen, zonder dat zij de oude vormen hebben 
weggegooid. 

'Or. H A. A. Molleman: "Actiegroepen en parlementaire democratie", in Civis Mundi, maart 
1975. 
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Wat is nu de betekenis van dergelijke acties in het politieke bestel? 
Zijn zij een uiting van onvrede met ons politieke stelsel of moeten zij 
veeleer worden gezien als een gewone vorm van pol itieke participatie, 
zoals ook het stemmen, het partijlidmaatschap en andere "gewone" 
vormen. De reeds aangehaalde studie van prof. Jol/es naar het inspraak
verschijnsel en het Nationaal Verkiezingsonderzoek 1972 geven voor
lopig geen aanleiding de eerstgenoemde mogelijkheid te bevestigen. 
Blijkens het verkiezingsonderzoek onderscheiden actievoerders zich wat 
het stemgedrag betreft eerder in positieve dan in negatieve zin. Ook 
hebben zij iets vaker vertrouwen in bestuurders in het algemeen dan 
anderen. Het vertrouwen neemt af bij de meer gerichte vragen naar 
vertrouwen in bepaalde personen. Daarbij blijkt dat personen en groe
pen die niet direct bij de beleidsvorming betrokken zijn (bijv. politieke 
partijen), minder vertrouwen krijgen dan de beleidsvoerende of -con
trolerende instanties (bijv. ministers en Tweede Kamer). 

De betekenis van acties 

Als blijkt dat deze buitenparlementaire acties niet gelijkgesteld kunnen 
worden met antiparlementaire acties, met acties die het stelsel als 
zodanig ondergraven, wat is hun betekenis dan wel? Welke waarde 
moet er aan worden gehecht? Eventueel: welke functie vervullen zij, 
kunnen zij vervullen en mogen zij vervullen? Zijn zij een teken aan de 
wand of een normaal verschijnsel, dat kan dienen als een aanvulling 
op het functioneren van ons geldende stelsel, of wellicht beide? 

Hierboven zijn een aantal knelpunten en crisisverschijnselen in ons hui
dige systeem aangegeven die er toe bijgedragen hebben dat buiten
parlementaire acties zijn ontstaan en zullen blijven bestaan. Zij zijn een 
middel voor burgers om een direct en vaak erg concreet belang of een 
soortgelijke interesse onder de aandacht te brengen van de erkende 
politieke instituties en om op hen langs informele wegen invloed uit 
te oefenen en hun verlangen zo mogelijk gereal iseerd te krijgen bin
nen een zo kort mogelijk tijdsbestek. 

Het bestaan van acties in het algemeen dwingt de politieke instituties 
er toe hun functioneren kritisch te bezien en verbeteringen aan te bren
gen. Pogingen daartoe worden ondernomen, hoewel niet altijd met even
veel succes. Hierbij valt te denken aan de voorstellen tot grondwets
herziening van de staatscommissie-CalsIDonner, die echter schipbreuk 
leden, of aan voorstellen tot herziening van onze bestuursorganisatie. 
Vaak denken burgers aan de voordeur te kloppen, terwijl het slechts 
een zijdeur is, waarachter een aantal verwijsbordjes. Ook de politieke 
partijen zijn bezig hun functioneren aan te passen aan de veranderde 
behoeften. Zij zien als het ware een nieuwe markt liggen. Bestuurders 
neigen tot grotere openbaarheid. Hun handelen voltrekt zich in een 
grotere openbaarheid en is voor discussie vatbaar. Hun optreden wordt 
steeds meer gekenmerkt door natuurlijke omgangsvormen en wordt 
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daarmee ook meer toegankelijk. Voor het noodzakelijk te achten ver
trouwen voor een goed functioneren van bestuurders en volksvertegen
woordigers wordt niet langer volstaan met te wijzen op het formele 
feit van hun benoeming of verkiezing. Men ziet de benoeming of ver
kiezing inderdaad, en terecht, als een vertrouwensvotum naar tegelijk 
als een opdracht dit vertrouwen waar te maken, telkens weer, ook te
genover de bevolking rechtstreeks, groepen daaruit of de individuele 
burger. 

Door het aandragen van informatie, het blootleggen van knelpunten en 
van onzorgvuldig afwegen van diverse belangen en alternatieven en 
door te wijzen op de soms geringe aandacht die daaraan besteed wordt 
op momenten van formele besluitvorming - hoe begrijpelijk soms 
ook -, dwingen actiegroepen er toe meer aandacht te schenken aan 
het proces van besluitvorming. Daardoor kunnen buitenparlementaire 
acties zonder meer een nuttige functie vervullen ten behoeve van het 
feitelijk functioneren van ons systeem en van zijn politieke instituties. 

Schaduwkanten - reacties van bestuurders 

Het optreden van actiegroepen heeft echter ook schaduwkanten; nega
tieve reacties bleven dan ook niet uit. Was dit aanvankelijk en soms 
nog met name vanwege hun wijze van optreden, steeds meer richten 
de bezwaren zich tegen de invloed en met name de te grote invloed 
die er van uit zou gaan. Ontegenzeglijk hebben tal van actiegroepen 
succes gehad, met name op milieugebied. Het voorlopige openhouden 
van de Oosterschelde, het niet doorgaan of verleggen van wegtracés 
zijn duidelijke voorbeelden. Maar ook op tal van andere gebieden 
treden actiegroepen op. Op gemeentelijk niveau valt te denken aan het 
eisen van speelgelegenheid voor kinderen, veil ige oversteekplaatsen, 
het eisen van (meer) subsidies, en verzet tegen slopen van oudere 
woonwijken; op landelijk niveau aan het eisen van of zich verzetten 
tegen hogere prijzen, verzet tegen hoger collegegeld, militaire oefen
terreinen, enz. 

Nu zijn acties op allerlei manieren in te delen naar doeleinden, wijzen 
van optreden, actiemiddelen, functioneren naar binnen, samenstelling, 
enz. Bij een behandeling van acties binnen ons kader is van belang 
hun betekenis voor en hun invloed op het gehele proces van besluit
vorming en op hen die daarmee in een representatief systeem zijn 
belast. De vraagstelling is op zichzelf in zoverre onjuist, dat zij geen 
algemene beantwoording mogelijk maakt, niet alleen omdat de acties 
en actievoerders zo verschillend zijn maar ook omdat degenen tegen 
wie die acties gericht worden, geheel verschillend reageren. 

Als een actie gevoerd wordt aan het begin van het besluitvormings
proces, zullen veel bestuurders en vertegenwoordigers hierop positief 
reageren en de aangedragen informatie geheel of gedeeltelijk verwer
ken en er in ieder geval vanaf het begin rekening mee houden. Naar-
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mate het besluitvormingsproces in een verder stadium raakt, wordt het 
ingaan op een actie moeilijker, omdat steeds meer bouwstenen, aan
gedragen door ambtelijke en andere advies- en ook overleg-instanties 
langzamerhand vast zijn komen te liggen, op realisering waarvan steeds 
meer gerekend wordt. De factor tijd gaat dan meespelen. Kortom, het 
alsnog verwerken van nieuwe, soms fundamenteel van belang zijnde 
informatie vergt het overwinnen van steeds meer barrières. Tenslotte 
komt er een moment dat het proces van besluitvorming een einde neemt 
en dat van de formele besluitneming is aangebroken, d.w.z. een hande
ling waartoe alleen en specifiek de gekozen vertegenwoordigers of de 
bestuurders zijn aangewezen. 

De verantwoorde/ükheid voor de bes/uiten 

Hun verantwoordelijkheid betreft niet alleen de inhoud van het te nemen 
besluit maar ook de wijze van totstandkoming. Daarnaast betreft hun 
verantwoordelijkheid ook het niet nemen, of het niet op tijd nemen, 
van een besluit. Het zijn deze elementen die door het optreden van 
het verschijnsel actievoering steeds meer op de voorgrond treden. Het 
gaat hier niet om een verantwoordelijkheid die pas nu, bij het verschijn
sel bUitenparlementaire acties, is opgedoken. Zij bestond reeds maar 
komt nu in al haar elementen duidelijker aan het licht en krijgt daar
door nog meer accent. 

Wordt een actie gevoerd nadat er een besluit is genomen, dan kan niet 
worden volstaan met een simpele verwijzing naar een formeel juiste 
besluitvorming, maar dient het besluit inzichtelijk en acceptabel te zijn 
of te worden gemaakt voor die actievoerders, voor de parlementaire 
minderheid of minderheden, voor officiële belangengroepen; kortom, 
voor allen die naar hun idee onvoldoende aan hun trekken zijn ge
komen. 

Het antwoord op de vraag welke invloed en betekenis buitenparlemen
taire acties hebben of mogen hebben in het kader van het besluit
vormingsproces of in het stadium van besluitneming, verdient met an
dere woorden geen specifieke behandeling, is niet specifiek problema
tisch. Zij zijn aan dezelfde grenzen gebonden als vele anderen die op 
enigerlei wijze deelnemen aan het politieke proces, buiten hen die daar
toe uitdrukkelijk zijn aangewezen door middel van verkiezingen of be
noeming. Juist de reactie van deze laatsten op de nieuwe deelnemers 
aan het politieke spel kan hun optreden problematisch maken. 

Bestuurders worden onzeker, emotioneel, nerveus, voelen zich bedreigd, 
ervaren het optreden van actiegroepen als wantrouwen. Anderen vin
den het een uitdaging of ervaren het als een versteviging van hun po
sitie. Een aantal van deze reacties is zeer begrijpelijk als men denkt aan 
de hoeveelheid energie en tijd die bepaalde acties vergen van bestuur
ders en vertegenwoordigers. Ook hun fysieke en psychische krach
ten zijn begrensd; en zij moeten zich tegelijk inzetten voor meer dan 
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één taak. Ergernis kan ook ontstaan wanneer bedacht wordt dat diezelfde 
tijd en energie besteed had kunnen worden aan zaken waarbij of waar
voor andere, toevallig niet actievoerende burgers belang of belang
stelling hebben. De wijze van reageren hangt zeker samen met de be
tekenis die men aan het verschijnsel actievoering hecht, en in het bij
zonder met de betekenis die bestuurders en gekozen vertegenwoordi
gers daaraan hechten en willen hechten. 

Beperktheden van actiegroepen 

Als actiegroepen vaak - niet altijd - zeer eenzijdig op een bepaald 
probleem gericht zijn, hun ontstaan incidenteel en vaak toevallig is, 
hun samenstelling beperkt is tot een uitgelezen gezelschap, overtuigd 
van het eigen gelijk, hun doelstelling beperkt is tot het geen doorgang 
laten vinden van veranderingen, het houden wat je hebt, dan zijn dat 
evenzo vele redenen om aan hun optreden een betrekkelijke betekenis 
te hechten. Zouden één of meer van deze karakteristieken bij een op
treden van een bepaalde buitenparlementaire actie aanwezig zijn en 
zou daaraan een onevenwichtig belang worden gehecht, zelfs in die 
mate dat er geen besluit of een eenzijdig georiënteerd besluit uit voort
vloeit, dan kan dat vroeg of laat reacties van weer anderen uitlokken, 
die wellicht met meer recht van spreken optreden. Het kenmerkende 
van een representatieve democratie is juist, dat zij georganiseerd is, en 
wel zo dat aan de representanten vertrouwen wordt gegeven om een 
beleid te voeren dat gegrond is op het besef van een algemene en 
voortdurende verantwoordelijkheid. Buitenparlementaire acties kunnen 
dus slechts een aanvullende betekenis hebben, omdat zij niet zijn be
doeld en georganiseerd om een dorgelijk beleid te voeren. 

Voor zover buitenparlementaire acties een middel zijn om burgers een 
kans te geven op een nieuwe wijze bij het politieke proces te worden 
betrokken, voor zover zij tekortkomingen in het systeem of in het func
tioneren daarvan bloot leggen, di8nt daar door alle politieke instituties 
op te worden ingespeeld. Niet vanwege een bedreiging of een gevoel 
van wantrouwen, want dat is zelden aanwezig, maar om het uiteindelijke 
doel, nl. te komen tot zo goed mogeiijke besluiten, ook op deze wijze 
letterlijk wat dichter bij de burger te brengen en met name de burger 
meer bij het bereiken van dit doel in te schakelen. 

Buitenparlementaire acties zijn er; niet omdat "de overheid" er om 
vroeg of ze toeliet, maar omdet de burger het wilde. Het "parlement" 
moet er mee leven of mee leren leven. 

6 Behalve de in de voorgaande noten reeds genoemde geschriften zijn nog de volgende publi· 
katies geraadpleegd: 

- Dr. H. A. A. Molleman: ,.De PvdA en de directe actie·, In Socialisme & Democratie. no· 
vember 1971. 

- J. Th. J. van den Berg en H. A. A. Molleman: "Crisis in de Nederlandse politiek"; ultg. 
Samson. Alpen aid Rijn; 1974. 

- Jan Joost lindner· "Actiegroepen vormen geen echte macht··. in de Volkskrant. 22 maart 
1975. 
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De zorgen van het midden- en 
kleinbedrijf 

P. C. M. Duijndam~: 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een krachtenveld waarbinnen zich 
het nodige afspeelt. Er speelt zich een proces af van komen en gaan, 
van succes en van strop. Het is in die zin dan ook nauwelijks denk
baar dat er ooit een tijdstip zou kunnen zijn waarop het MKB zonder 
zorgen zou zijn. 
De zorgen die in dit artikel enigermate geëtaleerd zullen worden, zijn 
dan ook niet zozeer de sector-eigen ongewisheden, de problemen die 
sinds Jaar en dag worden aangeduid als "ondernemersrisico" , de te
leurstelling wanneer de gok, die het ondernemen nu eenmaal is, niet 
wordt beloond, als wel de zorgen die ontstaan wanneer een samen
leving geen plaats meer schijnt te willen of kunnen inruimen voor een 
gezonde ontwikkeling van een sector van het bedrijfsleven zoals die 
van het MKB. 

L.oonkosten 

Reeds een aantal jaren kennen we in ons land loonkostenstijgingen 
van zo'n 15%. De effecten van stijgingen van deze omvang zijn uiter
aard heel verschillend voor kapitaalintensieve resp. arbeidsintensieve 
bedrijven. Op zich drukken sterke loonkostenstijgingen immers minder 
zwaar op de totale kosten van een bedrijf naarmate zij van die totale 
kosten een beperkter deel uitmaken. Omgekeerd geldt dat sterke loon
kostenstijgingen extra zwaar drukken op bedrijven waar de loonkosten 
een overwegend aandeel in de totale bedrijfskosten vormen. 

Het MKB, dat ongeveer 300.000 bedrijven met ruim een miljoen arbeids
plaatsen omvat, is gemiddeld sterk arbeidsintensief: 70% van de to
tale kosten zijn arbeidskosten. Deze sector is niet alleen arbeidsinten
sief, hij is ook behept met de bijzonderheid dat het overgrote deel van 
de werknemers in het MKB behoort tot de lager betaalden. Topfuncties 
met bijbehorende salarissen komen in deze sector betrekkelijk weinig 
voor. Dat betekent dat loonkostenontwikkelingen die extra aandacht 
geven aan de lager betaalden, in het MKB sterk doorwerken; zij wor
den immers niet gecompenseerd door terughoudendheid bij de stijging 
van hogere lonen. In deze sector mondt de veelgeprezen nivellering uit 

* De heer Duijndam is plaatsvervangend algemeen secretariS van het Nederlands Katholiek 
Ondernemersverbond (NKOV) en plaatsvervangend lid van de SER. (Red). 
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in een extra kostenstijging. Ter illustratie van het bovenstaande ver
meiden we de ontwikkeling van de loonsom per werknemer sinds 1963. 
Ter vergelijking daarnaast de inkomensontwikkeling van zijn baas: 

loonsom per werknemer inkomen per zelfstandige 

in het MKB in het MKB 

1963 100 100 

1972 263 234 

1973 302 237 

1974 352 237 

1975 (raming) 399 254 

Overige kosten 

Maar niet alleen de loonkosten baren zorg, ook de overige kosten ont
wikkelen zich angstwekkend: 

- Het nieuwe regime met betrekking tot de huur van bedrijfspanden 
heeft vele ondernemers geplaatst voor sterk gestegen huisvestingskos
ten. Huurkostenstijgingen van honderden procenten zijn geen uitzonde
ring. Bij andere ondernemers stegen de huisvestingskosten omdat goed
kope vestigingen in oude binnensteden bij gebrek aan perspectief moes
ten worden verwisseld voor dure vestigingen in nieuwe winkelcentra. 

- Het laat zich raden dat voor financiering van de bedrijfskosten in 
het algemeen, en in het bijzonder voor financiering van de kosten van 
huisvesting en van in prijs vaak sterk gestegen voorraden, extra kre
dieten moeten worden aangetrokken. In die situatie betekent het hoge 
renteniveau van de laatste jaren voor het MKB een belangrijke kos
tenstijging 1. 

- En dan is er nog dat hele scala van direct of indirect uit overheids
maatregelen voortvloeiende kostenstijgingen in de sfeer van heffingen, 
retributies en tarieven. De tarieven van de PTT en de energiebedrijven 
en die van de onroerend-goedbelasting, die ik tot dit scala reken, druk
ken veelal zwaarder op ondernemingen - in het MKB derhalve op de 
ondernemers - dan op de "gewone burger". 

Produktiviteit 

De kostenstijgingen waarover hierboven is gesproken, hebben allemaal 
hun eigen redenen, die op zich vaak ook nog zeer wel verdedigbaar 
zijn. Zo moge de loonkostenstijging dan al problemen opleveren in het 

1 Zie ook het jaarverslag 1974 van de Nederlandsche Middenstandsbank te Amsterdam. 
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MKB, op zich is het een levensnoodzaak - een van de vele! - voor 
deze sector dat het beloningsniveau niet achterblijft bij de rest van het 
bedrijfsleven. De huisvestingskosten mogen dan al problemen geven 
voor vele ondernemers, op zich is het gezond dat bedrijfsvestigingen 
een normaal zakelijk rendement opleveren voor de eigenaariverhuurder, 
die niet zelden zelf ook tot de middenstand behoort. 

Het grote knelpunt is gelegen in het feit dat de kostenontwikkelingen 
niet kunnen worden opgevangen door produktiviteitsstijging. Bij een 
jaarlijkse loonkostenstijging van ruwweg 15% en een jaarlijkse overige 
kostenstijging van nog ruwer weg 10% en een produktiviteitsstijging 
van 0 à 2% is het duidelijk dat er klappen vallen. Die klappen treffen 
in eerste instantie de bedrijfsresultaten, de rendementen en vervolgens 
de inkomens van de zelfstandige ondernemers. We verwijzen nog even 
terug naar de tabel over inkomensontwikkeling. Voor wie mocht den
ken dat het achterblijven van de inkomens van zelfstandigen niet zo'n 
ramp is, omdat deze inkomens wel een stootje zouden kunnen velen, 
vermeld ik dat ongeveer een derde ofwel ongeveer 100.000 onderne
mers niet of nog maar net het inkomen behalen van een minimumloner. 

Als men de kostenontwikkeling van de laatste jaren ook voor de toe
komst als gegeven beschouwt - dat moet natuurlijk niet, maar als ... -, 
dan volgt daar uit dat het behoud van het MKB in niet onbelangrijke 
mate afhankelijk is van het vinden van een bijbehorende produktiviteits

ontwikkeling. 
Dit aspect is natuurlijk niet nieuw. De bedrijfsvoorlichtingsdiensten van 
de middenstandsbonden en het Centraal Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (CIMK) spannen zich al jaren in om hun eigen hoge pro
duktiviteit over te dragen op de bedrijven die zij van advies dienen. 
Maar het adviseren van afzonderlijke bedrijven - hoe belangrijk op 
zich ook - brengt geen oplossing voor het feit dat vaak de structuur 
van een branche of de structuren van het MKB in een bepaald gebied 
nu eenmaal onvoldoende toekomstperspectieven bieden. In deze ge
dachtengang past het beleid van staatssecretaris Hazekamp, dat heel 
ster" gericht is op branche- of sectorgewijze structuurverbetering van 

het MKB. 

Structuurverbeteringen 

Voor een groot deel beweegt het structuurverbeteringsbeleid zich nog 
op het terrein van studie en onderzoek naar de problemen in de zwakke 
sectoren van het MKB. Met name wordt in deze onderzoeken getracht 

de effecten te meten van factoren als: 

- schaalvergroting van bedrijven, 

_ psychische onzekerheid van ondernemers in verband met maatschap

pelijke ontwikkelingen, 
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fundamentele wijzigingen in de marktontwikkeling, 

concu rrentieverharding, 

samenwerkingsverbanden van middenstanders. 

Ongetwijfeld zullen onderzoeken naar de zwakke plekken in de zwakke 
sectoren kunnen leiden tot aanbevelingen ter verbetering van de struc
tuur van branches. Ik laat even buiten beschouwing of de aanbevelin
gen uit structuuronderzoeken altijd kunnen worden opgevolgd (uitkoop
regelingen). Ik laat eveneens buiten beschouwing de vraag of verster
king van de structuur van de ene sector niet leidt tot relatieve of abso
lute verzwakking van de structuur van de andere. Ik acht het in elk 
geval uitgesloten dat de - overigens zeer wenselijke - structuurver
betering kan leiden tot een produktiviteitsontwikkeling die op langere 
termijn het MKB bestand laat zijn tegen kostenstijgingen zoals we die 
de laatste jaren kennen. Daarvoor is een bredere aanpak nodig. 

Integratiebeleid 

Structuurverbetering van sectoren en vele andere op het MKB toege
spitste maatregelen plegen te worden aangeduid als "specifiek midden
standsbeleid". De middenstand heeft daar veel belangstelling voor. Maar 
vooralsnog bestaat nog meer belangstelling voor een algemeen of ge
neriek beleid dat feitelijk leidt tot "het behoud van een gezond en breed 
gespreid MKB", dat de regering, volgens de Troonrede van 1974, "maat
schappelijk van grote betekenis acht". Om het algemeen overheidsbe
leid zo te sturen dat daarin de belangen van het MKB geïntegreerd 
worden behartigd, is de staatssecretaris van Economische Zaken be
last met een kabinetsopdracht om de genoemde integratie gestalte te 
geven. 

In zijn jaarrede 1974 heeft Wouter Perquin, voorzitter van het NKOV 
(Nederlands Katholiek Ondernemersverbond), nog eens met nadruk ver
teld hoe hij die integratie-opdracht verstaat: "Wij verstaan onder inte
gratiebeleid, dat een regering in haar totaliteit en iedere minister en 
staatssecretaris afzonderlijk bij ieder beleidsonderdeel waarbij het MKB 
betrokken is, in overleg met de bewindsman die speciaal voor dat inte
gratiebeleid is aangesteld, die aspecten van dat beleid die voor de 
middenstand van belang zijn, in hun volle gewicht laten meetellen bij 
hun beleidsbeslissingen. Of een integratiebeleid slaagt, hangt slechts 
in beperkte mate af van de betrokken staatssecretaris. Het hangt er 
primair van af of de betreffende ministers en staatssecretarissen niet 
alleen met de mond, maar ook metterdaad bereid zijn zo'n integratie
beleid te voeren". 

In het vervolg van zijn betoog gaf Perquin als zijn mening te kennen 
dat er op zeer essentiële onderdelen van het algemeen beleid van dit 
kabinet geen sprake is van integratiebeleid. Perquin liet er geen twijfel 
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over bestaan dat hij de eerder in dit artikel genoemde verwijdering 
tussen kosten en produktiviteit en de gevolgen daarvan voor het MKB 
beschouwt als bewijs van een beleid waarin de belangen van deze sec
tor niet integraal worden behartigd. 

Het kan goed zijn - zonder naar volledigheid te streven - nog eens 
wat beleidsterreinen te bespreken waar men vraagtekens kan plaatsen 
bij het "in hun volle gewicht laten meetellen van de aspecten die voor 
de middenstand van belang zijn". 

Fiscaal beleid 

Het inkomen van de zelfstandige ondernemer bevat feitelijk een viertal 
componenten: 

a) beloning voor arbeid, vaak tevens van meewerkende gezinsleden; 

b) rente over geïnvesteerd eigen vermogen; 

c) premie voor gedragen ondernemersrisico; 

d) ruimte voor financiering van de continuïteit van de onderneming. 

Daarmee heeft het inkomen van de zelfstandige ondernemer enkele 
dimensies meer dan het inkomen van de werknemer. Ten volle reke
ning houden met de belangen van het MKB zou dan ook zeker moeten 
inhouden dat het fiscaal regime in ons land juist op die extra dimen
sies extra attent zou zijn. Wel, op dat gebied zijn nog slechts eerste, 
globale stappen gezet in de vorm van zelfstandigenaftrek. Daarnaast 
wordt thans bestudeerd (commissie-Hofstra) op welke wijze de speci
fieke componenten van het ondernemersinkomen fiscaal zouden moeten 
worden behandeld. Uiteraard wordt in het MKB met spanning op de 
bevindingen van de commissie-Hofstra gewacht, maar intussen schee;t 
de fiscus - behoudens de bescheiden zelfstandigenaftrek - werkne
mer en zelfstandige ondernemer over één kam. 

Er is één saillant voorbeeld van een op de specifieke situatie van zelf
standige ondernemers afgestemde belastingwetgeving, nl. de Wet Fis
cale Oudedagsreservering (FOR). Werknemers mogen door hen betaal
de pensioenpremie in mindering brengen op hun belastbaar inkomen. 
Zelfstandige ondernemers mogen naar analogie - overigens met be
perkingen! - premies voor lijfrenteverzekeringen aftrekken van hun 
belastbaar inkomen. Maar de ondernemer die feitelijk dat stuk van zijn 
winst gebruikt voor investering in zijn bedrijf - en dat is de prak
tijk -, verspeelt daarmee ook het fiscale voordeel dat hij zou hebben 
gehad als hij dat winstbestanddeel voor een oudedagsvoorziening had 
aangewend. De Wet FOR nu staat sinds 1973 toe, dat ondernemers 
een deel van hun winst ten behoeve van het bedrijf reserveren terwijl 
het door de fiscus wordt behandeld als pensioenpremie. Uiteraard wordt 
bij ontsparing, bij interen op de reserve, wel belasting geheven, naar 
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analogie met de werknemer die over zijn pensioenuitkeringen ook be
lasting moet betalen. 

De Wet FOR biedt zeker niet voor alle ondernemers een goede oplos
sing. Er kleven aan de wet veel gevaren, zeker bij onoordeelkundige 
toepassing. Maar de feitelijke erkenning van de specifieke situatie 
waarin de zelfstandige verkeert, is met deze wet zo principieel gesteld, 
dat de middenstandsbonden letterlijk de vlag hebben uitgestoken bij 
het aanvaarden van het betreffende wetsontwerp in de Tweede Kamer. 
De vlag ligt klaar en wacht nu op nieuwe aanleidingen om vertoond 
te worden. 

Er zijn op fiscaal terrein een groot aantal minder fundamentele maar 
daarom niet minder belangrijke problemen, waarvan ik er een tweetal 
noem: 

- Daar is allereerst de BTW-problematiek. De BTW komt voor een 
niet onbelangrijk deel via de middenstand in de schatkist. In een aan
tal branches - men herinnere zich de recente acties van de kappers -
meent men door het BTW-tarief "uit de markt" te raken, maar in alle 
branches kampt men met de kosten die voortvloeien uit de administra
tieve verplichtingen die aan de BTW zijn verbonden. 

- Daar is vervolgens de kwestie van de onderhoudskosten voor de 
eigen woning. In het kader van de - op zich toe te juichen - vereen
voudiging van de belastingheffing is de bij het inkomen op te tellen huur
waarde van de eigen woning verlaagd en is de aftrek van onderhouds
kosten vervallen. Daarmee is ook de noodzaak vervallen om onder
houdskosten aan te tonen met facturen van aannemers, schilders enz. 
en ontstond een lucratief werkterrein voor beunhazen en zwartwerkers, 
die door loonbelasting, sociale-premieheffing en BTW te ontlopen de 
bonafide ondernemers gemakkelijk kunnen beconcurreren. De "omzet" 
die door deze belastingvereenvoudiging aan de neus van het bonafide 
bedrijfsleven voorbijgaat, wordt geschat op honderden miljoenen per 
jaar. 

Prijsbeleid 

Een beleidsonderdeel dat in het MKB grote beroering heeft gewekt, 
is het prijsbeleid. De onderliggende filosofie is bekend: er is een loon
prijsspiraal; als de lonen stijgen, werken die hogere loonkosten door 
in de prijzen; de hogere prijzen hebben via prijscompensatie weer ef
fect op de lonen, enz. enz. Derhalve moet de spiraal zo mogelijk door
broken worden. Een prijsstijging is met behulp van de Prijzenwet ge
makkelijker te clausuleren dan een loonstijging, ook al is er een Loon
wet. Prijsbeheersing ligt in het parlement ook sympathieker dan loon
beheersing. En zo komt er dan een straf, stringent of van welke epitheta 
ook voorzien prijsbeleid. 

Nu is er iets voor te zeggen om, als men voor de opgave staat een 
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loon-prijsspiraal te doorbreken, terughoudendheid te gebieden bij de 
prijsvorming. Wanneer bijvoorbeeld een ondernemer door een toevallig 
gunstige positie op de markt als het ware zelf zijn prijs kan vaststel
len - desgewenst op een veel hoger niveau dan wordt gewettigd door 
prestatie, risicobeloning, continuïteitsfinanciering en rendement van het 
geïnvesteerd vermogen, dan is een beroep op terughoudendheid bij 
prijszetting verdedigbaar, wanneer daarmee in redelijkheid wordt bijge
dragen tot het afzwakken van én loon- én prijsstijgingstempo. 

Maar het prijsbeleid in de afgelopen jaren had een heel ander, veel 
ingrijpender karakter. Het ging niet om beheersing of beperking van 
de "overwinst"; nee, het ging om beperking van de ontwikkeling van 
de winstmarge sinds een peildatum. Met andere woorden: een onver
antwoord lage winst in een bedrijf op de peildatum werd door het prijs
beleid gefixeerd als basis voor verdere winstberekening. Toegegeven 
moet worden dat ontheffingsmogelijkheden aanwezig waren voor die 
gevallen waarin bedrijven door het prijsbeleid in hun bestaan werden 
bedreigd. Daar staat dan wel tegenover dat ontheffing vragen van prijs
maatregelen, waar tenslotte alleen nog experts iets van begrepen, voor 
vele ondernemers feitelijk geen begaanbare uitweg betekende. 

Inmiddels zijn belangrijke categorieën middenstanders buiten de directe 
controle van de prijsbeheersing geplaatst. De directe, want indirect 
wordt door de greep van de overheid op de prijzen van grotere bedrij
ven nog wel invloed uitgeoefend op het prijspeil. De concurrentie doet 
dan de rest. Van overheidszijde is wel gesteld dat het misbaar van de 
middenstand over het prijsbeleid voorbijgaat aan het feit dat het wer
kelijke prijspeil gemiddeld is achtergebleven bij het volgens de prijs
maatregelen toegestane niveau. De middenstand erkent dat de hinder 
van het prijsbeleid voor een deel van psychologische aard was. De 
door de overheid gesubsidieerde consumentenvoorlichting ("Prijswij
zer") vormde daarvan een duidelijk voorbeeld, naast de voorschriften 
wat betreft het administreren van prijzen en prijsverhogingen. De mid
denstand erkent dat ook zonder prijsbeleid de prijzen sterk onder druk 
staan, met name door concurrentie; maar de middenstand realiseert zich 
dat door prijsmaatregelen eerst de prijs van de prijsleiders wordt ge
maximeerd en dat daarna nog eens de concurrentie haar rol gaat spelen. 

Op die wijze is prijsbeleid feitelijk toch weer inkomensbeleid voor zelf
standigen. Rechtvaardig inkomensbeleid ... ? 

Ruimtelüke ordening en distributieplanologie 

Bij prijszetting speelt concurentie een belangrijke rol. De concurrentie 
manifesteert zich in belangrijke mate in de prijs van een artikel of een 
dienst. De oorzaak van de concurrentie aangeven vergt een afzonder
lijk betoog. Wel past in het kader van dit artikel behandeling van één 

Politiek perspectief, maart/april 1975 47 



van de oorzaken van de concurrentieverscherping: de ontwikkelingen 
op het terrein van de ruimtelijke ordening. 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft ons land gedurende het 
laatste decennium in de greep gebracht van structuurschetsen, streek
plannen, bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten. Ieder wel
denkend mens zal begrijpen dat in ons land, waar de ruimte schaars is, 
een planmatig en geclausuleerd gebruik van die ruimte door een wet 
wordt afgedwongen. Men kan dan ook moe:lijk bezwaar hebben tegen 
een wet op de ruimtelijke ordening. Men kan wel - en dat doet de 
middenstand dan ook - moeite hebben met een wetgeving die dis
harmonie tussen koopkracht en winkelcapaciteit onvoldoende kan be
strijden. Evenzeer kan men moeite hebben met een wetgeving volgens 
welke aan gedupeerden binnen een bestemiTJingsplan planschade kan 
(niet: moet) worden toegekend, maar die ondernemers die schade 
ondervinden van een bestemmingsplan, zonder dat hun onderneming 
binnen het plangebied is gevestigd. in de kou laat staan. 

Herhaaldelijk treft men bestemmingsplannen aan met een nieuw win
kelcentrum, waarvoor onvoldoende koopkracht beschikbaar is. De straf 
voor dit tekort aan koopkracht komt dan meestal niet terecht bij de ver
oorzaker, het nieuwe winkelcentrum, maar bij de eerder aanwezige 
vestigingen in de nabijheid. Een plaatselijke overheid die desondanks 
een nieuw winkelcentrum wil realiseren, zou in zo'n geval de onder
nemers die gevestigd zijn in verouderde bedrijven in de omgeving, 
schadeloos moeten stellen (bijv. door uitkoop), waarna de ondernemer 
door deze schadeloosstelling de bakens zou kunnen verzetten naar het 
nieuwe, en meestal veel duurdere, winkelcentrum. Maar de meeste ge
meenten, gesteld al dat zij deze gedachte onderschrijven, zijn financieel 
niet in staat een dergelijke redelijke voorziening te bieden. En dan 
gebeurt het maar al te vaak dat bestaande vestigingen, bij gebreke 
van alternatieve mogelijkheden, de uitzichtloze concurrentiestrijd aan
gaan met vestigingen in nieuwe winkelcentra. 

Recentelijk zijn de rijksconsulenten HAD (handel, ambacht en diensten) 
belast met toezicht op de distributieplanologische verantwoording van 
bestemmingsplannen, hetgeen in middenstandskringen als een belang
rijke verbetering in het ruimtelijk ordeningsbeleid wordt gezien. Naast 
de dwang om kostenstijgingen door productiviteitsstijging op te vangen, 
is de onevenwichtigheid in de distributieplanologie een belangrijke 
oorzaak van het steeds sterker worden van de concurrentie. 

Ordelijk economisch verkeer 

Naar mate concurrentie scherper en grimmiger wordt, groeit ook de 
vraag naar spelregels. Tot de bestaande spelregels behoren de prijs
afspraken van ondernemers, en de middenstand zou de mogelijkheid 
daartoe graag behouden, aanvaardend dat prijsafspraken bij misbruik 
door de overheid ontbonden zouden kunnen worden. 
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De overheid is enerzijds in haar streven naar lage prijzen geen voor
stander van prijsafspraken van ondernemers onderling. Anderzijds 
meent de overheid dat prijsafspraken in het bedrijfsleven in het alge
meen zo zijn uitgehold, dat zij nog slechts beperkte voordelen en mis
schien in bepaalde situaties zelfs meer nadelen met zich meebrengen 
voor het MKB 

Daarom spreekt de jongste Miljoenennota ook van het voornemen om 
de zgn. verticale prijsbinding in zijn algemeenheid te verbieden en aan 
dat verbod ontheffingsmogelijkheden te verbinden (verbodstelsel), dit 
in tegenstelling tot de middenstand, die opteert voor handhaving van 
de verticale prijsbinding, zij het met garanties tegen misbruik (misbruik
steisei). Voor- en tegenstanders zijn het er over eens dat ook een 
eventuele handhaving van de verticale prijsbinding nog niet zou be
tekenen, dat de ordelijkheid en betamelijkheid van het economisch 
verkeer is geregeld. 

Voor nadere regels wordt thans met bijzondere belangstelling gekeken 
naar de Belgische Wet betreffende de Handelspraktijken en naar de 
Amerikaanse Robinson Patman Act. De Belgische wet heeft een zeer 
brede strekking en is slechts voor een beperkt deel gewijd aan regule
ring van verkoopprijzen van artikelen. Toch schrijft deze wet voor, dat 
artikelen niet mogen worden verkocht zonder of met slechts geringe 
winst. Daarmee wordt een stukje moordende concurrentie uitgebannen; 
Immers, verkoop van een branchevreemd artikel tegen inkoopprijs, 
om aldus klanten te lokken, is daarmee in strijd met de wet. 

Dan blijft nog het probleem dat ondernemers met hun collega's kunnen 
concurreren omdat zij lagere inkoopprijzen hebben weten te bedingen. 
Op dat terrein is de Amerikaanse wet interessant. Deze bepaalt namelijk 
dat ondernemers, grossiers, fabrikanten enz. hun cliënten op dezelfde 
condities moeten leveren. In die situatie is het uitgesloten dat de ene 
ondernemer voor zijn artikelen hogere inkoopprijzen moet betalen dan 
de ander (kortingen bij grote hoeveelheden e.d. daargelaten). 

De middenstandsbonden studeren momenteel op het vraagstuk van de 
ordening van het economisch verkeer, zij het niet van harte; het zou 
niet nodig moeten zijn de ondernemersvrijheid te beknotten. In midden
standskringen speelt nog altijd een zekere schroom, vindt men het 
wat gênant om zijn zakelijk wel en wee afhankelijk te stellen van over
heidsmaatregelen. Dat geldt ook op het gebied van de sociale wet
geving, hoezeer men overigens de noodzaak onderkent van wettelijke 
voorzieningen voor middenstanders op gebieden waar deze voor werk
nemers al bestaan. 

Sociaal beleid 

De stelling dat werknemers door de sociale wetgeving in ons land 
verzorgd zijn van de wieg tot het graf, vindt in het MKB bepaald 
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sympathisanten. Die sympathie is ten dele te verklaren uit het feit dat 
ongenuanceerde uitspraken nu eenmaal gemakkelijk in de markt liggen, 
maar voor een ander deel ongetwijfeld ook uit een begrijpelijke 
afgunst. Een zelfstandige ondernemer kan, door simpelweg ziek te 
worden, nog zijn inkomen verspelen. Een zelfstandige ondernemer kan, 
wanneer de omstandigheden hem noodzaken zijn bedrijf te sluiten, 
geen aanspraak maken op een werkloosheidsvoorziening. Een zelf
standige kan nog - het is bijna een kunst geworden - minder ver
dienen dan het minimum-inkomen. Een zelfstandige kan bij arbeids
ongeschiktheid nog gedwongen zijn zijn "vermogen" te belenen en 
van zo'n lening te leven om daarna over te schakelen op de bijstand. 

Zelfs wanneer men van mening is dat het huidige sociale verzeke
ringsstelsel aan herwaardering toe is, en ook wanneer men vindt dat 
de stijging van de premielast moet worden afgezwakt door invoering 
van eigen risico's, zal men niet voorbij kunnen gaan aan de enorme 
achterstand die zelfstandigen op het gebied van sociale voorzieningen 
hebben ten opzichte van hen die als werknemer in onze samenleving 
participeren. Nu is het niet eenvoudig maatregelen te treffen om die 
achterstand weg te werken. Om een tweetal voorbeelden te noemen: 

- Er wordt thans gewerkt aan de invoering van een Algemene Arbeids
ongeschiktheidswet (AAW), die beoogt ook voor zelfstandigen een 
bodemvoorziening te bieden bij arbeidsongeschiktheid. De premie voor 
deze voorziening zal langzaam oplopen tot ongeveer 8 % van het pre
mieplichtig inkomen. Omdat aanvankelijk de premie niet toereikend zal 
zijn om de uitkeringen te financieren, zal mede een beroep moeten wor
den gedaan op de premies die over werknemersinkomen worden gehe
ven. De werknemers hebben daar bezwaar tegen. Anderzijds herinneren 
de zelfstandigen in de detailhandel zich nog heel goed, hoe onlangs 
een overschot van vele miljoenen bij de arbeidsongeschiktheidsver
zekering van werknemers in de detailhandel moest worden overge
heveld naar andere bedrijfstakken, waar meer arbeidsongeschikheid was 
opgetreden. 

- Een minimum-inkomensgarantie voor zelfstandigen loopt al gauw 
het risico te botsen met het stelsel van ondernemingsgewijze produktie; 
zij kan gemakkelijk leiden tot concurrentievervalsing en kan een be
lemmering inhouden voor een saneringsproces dat permanent geboden 
is om een gezond midden- en kleinbedrijf te realiseren en te behouden. 
Deze voorbeelden tonen evenwel hoogstens aan dat het moeilijk is 
een sociaal beleid te voeren waarin de middenstandsbelangen geïnte
greerd meespelen; zij rechtvaardigen geenszins het laten voortbestaan 
van de achterstand die de middenstand heeft. 

"De middenstand" 

In het voorgaande is globaal een aantal probleemgebieden aangeduid 
waarmee de middenstand te maken heeft. Voorbijgegaan is aan het 
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Sector Ondernemingen1 Ondernemers1 Werknemers Arbeids-
plaatsen 

Ambacht 94.000 149.000 443.000 592.000 

Detailhandel 99.000 166.000 159.000 325.000 

Horeca 27.000 51.000 30.000 81.000 

Vervoer 15.000 28.000 38.000 66.000 

Totaal 235.000 394.000 670.000 1.064.0002 

1 Het verschil tussen het aantal ondernemingen en ondernemers volgt uit het 
feit dat tot de categorie ondernemers ook firmanten en medewerkende ge
zinsleden worden gerekend. 
2 Ter vergelijking diene dat de sector "landbouw, bosbouw en visserij" 310.000 
arbeidsplaatsen kent en de sector "industrie" 1.280.000. 

Maar ook binnen deze sectoren lopen vogels van verschillende plui
mage. Loonkostenontwikkel ingen hebben andere consequenties voor 
een bedrijf met vreemd personeel dan voor een bedrijf zonder. Het 
koppelen van jeugdloon aan het wettelijk minimumloon heeft andere 
consequenties voor een bedrijf met overwegend jeugdig (winkel)
personeel dan voor een bedrijf met overwegend oudere mede
werk(st)ers. Een beleid in verband met energieschaarste heeft voor 
garagehouders andere gevolgen dan bijv. voor kappers. En zo kan men 
doorgaan. 

Dat een middenstandsbeleid derhalve voor een belangrijk deel zal 
bestaan uit beleid dat is afgestemd op sectoren van het MKB, kan men 
staatssecretaris Hazekamp alleen maar toegeven. Sectorgewijze struc
tuurbeleid mag evenwel de aandacht niet afleiden van de noodzaak 
om de problemen van het bedrijfsleven in het algemeen en dus ook 
van het MKB in de kern aan te pakken. 

Wie beweert dat de kern van deze problemen is gelegen in de (Ioon)
kostenontwikkeling, loopt al gauw de kans de spiegel van de "maat
schappelijke realiteit" voorgehouden te krijgen. Een maatschappelijke 
realiteit die in ons nationaal inkomen nauwelijks nog ruimte biedt voor 
"winsten en overige inkomens", een maatschappelijke realitetit die 
impliceert dat de massale werkgelegenheid in het MKB in de knel komt; 
een maatschappelijke realiteit die streeft naar spreiding van macht, 
inkomen, bezit, maar de in het MKB gerealiseerde spreiding feitelijk 
laat afkalven. 
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Men zou de overheid tekort doen als men geen oog zou hebben voor 
de vele - soms afgedwongen - maatregelen ten ~unste van het MKB, 
maar wanneer de kern van de problematiek zich levensgroot kan 
handhaven, blijven deze maatregelen pleisters - vaak hele mooie _ 
op niet helende wonden. 
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Een doelmatig energiebeleid - beperking 
van de behoefte aan kerncentrales 

J. A. R. Hoefnagels'" 

Dat heroriëntatie met betrekking tot de excessieve groei van het ener
gieverbruik noodzakelijk is, wordt nauwelijks meer betwijfeld. Becijfe
ringen en onderlinge vergelijkingen van voorzieningssystemen dienen 
echter op realistische wijze te geschieden. Zij behoren voorts duide
lijkheid te verschaffen wat betreft de uiteindelijke consequenties van 
de te volgen weg, waarbij de kwalitatieve aspecten niet mogen worden 
verwaarloosd. 

SYSTEEMVERGELIJK/NG 

Levensduur 

De technische levensduur van de geperfectioneerde conventionele ther
mische centrales kan gesteld worden op 40 à 50 jaar. Voor kerncen
trales - nog volop in het ontwikkelingsstadium - is daarentegen deze 
technische levensduur nog een open vraag. De economische en daar
mee de feitelijke levensduur van de conventionele centrales was in de 
afgelopen decennia beperkt tot 20 à 30 jaar. Dit als gevolg van de aan
houdende, sterke stijging van elektriciteitsprodukte en de daarmee vrij
wel evenredig toenemende optimale grootte van de opwekeenheden. 
Technische (rendements)verbeteringen speelden daarbij een geringere, 
relatieve vermindering van de investeringskosten per kilowatt (kW) een 
des te grotere rol. De investeringskosten voor een opwekeenheid op 
een bepaald tijdstip lagen in de orde van grootte: K = C.p2/3 (c = con
stante; p = te installeren vermogen). Met andere woorden: verhoging 
van het te installeren vermogen met 1 % leidde slechts tot ± 2/3% ver
hoging van de investeringskosten. De geleidelijke. algemene prijsstijging 
in de loop der jaren kon dus gemakkelijk worden gecompenseerd door 
de snelle toename van het benodigd vermogen. De investeringskosten 
per kW namen - ondanks voortdurende geldontwaarding - niet of nau
welijks toe . 

• Ir. Hoefnagels is als inspecteur der mijnen werkzaam bij het Mijnwezen/Staatstoezicht op 
de Mijnen te Heerlen. 
De noten die de auteur bij zijn artikel heeft gevoegd. zijn afgedrukt aan het eind van de 
besch.ouwing. De reden daarvan is, dat in het artikel regelmatig wordt verwezen naar referen
ties die reeds eerder zijn vermeld. 
Ten behoeve van lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de conclusies die de schrijver van 
deze politiek relevante technische bijdrage trekt. wijzen we er op dat het artikel wordt afge
sloten met een slotbeschouwing. (Red.). 
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Omgekeerd, indien de toename van het elektriciteitsverbruik in de toe
komst inderdaad gaat dalen, zal de feitelijke levensduur van de conven
tionele centrales kunnen toenemen en toegroeien naar de technische 
levensduur. Zulks te meer daar rendementsverbeteringen van belang 
nog minder dan voorheen zijn te verwachten, en in versterkte mate nog 
indien de daling van de verbruikstoename gepaard zou blijven gaan 
met de versnelde inflatie die wij thans beleven. Zo is, bij sterke daling 
van de verbruikstoename, een levensduur van 40 à 50 jaar voor con
ventionele centrales niet denkbeeldig. 

De huidige kerncentrales, met een technisch wellicht reeds beperkte 
levensduur van 20 jaar, zijn in dit opzicht in het nadeel. De investe
ringskosten van het ogenblik zouden verhoogd moeten worden met de 
geactualiseerde vervangingskosten na 20 jaar; met andere woorden, 
zij zouden vermenigvuldigd dienen te worden met de factor f = (1 + 
e20(p - r)), waarin: 

p gemiddelde jaarlijkse prijsstijging per eenheid van vermogen; 

gemiddelde rentevoet; 

e 2,71828 = basis van de natuurlijke logaritme. 

Bijv.: f = 2,49 voor p - r = + 0,02 

f = 2 voor p - r = 0 

f = 1,45 voor p - r = - 0,04 

f = 1,3 voor p - r = - 0,06 

Een dergelijk nadeel voor kerncentrales zou men momenteel gecom
penseerd kunnen achten door het grote verschil in brandstofprijs en 
de verwachtingen van systeemverbeteringen in de toekomst, onder 
voorbehoud dat (p - r) geen grote positieve waarde zal aannemen, het
geen allerminst verzekerd lijkt. Bij de enorm toenemende vraag naar 
(verrijkt) uranium hoeft men zich voorts geen illusies te maken over 
de toekomstige prijsontwikkeling voor deze brandstof, gezien de be
perkte, slecht gespreide voorkomens en de beperkte produktie- en 
verrijkingscapaciteit1. De vervroegde uraniumaankoop waartoe onlangs 
door de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten (SEP) werd besloten, 
betekent reeds een aanzienlijke verhoging van de brandstofkosten, dit 
in verband met de gekapitaliseerde lasten van de aankoopsom tot de 
jaren van ingebruikneming; bij een gemiddelde (dode) opslagtijd van 
tenminste 8 jaar en een rentevoet van 8% komt dit neer op een ver
dubbeling van de werkelijke uraniumprijs voor het eerste bedrijfsjaar, 
waarmee in de becijferingen bij de Energienota* pas voor het jaar 2000 
rekening is gehouden. Het besluit van de SEP wijst duidelijk op de 
verwachting van een nog sterkere stijging van de marktprijs. 

Sterke afremming van de vraag naar olie, aan de andere kant, kan een 

• "Energienota", Kamerstuk. zitting 1974-1975, nr. 13 122, gepubliceerd op 26 september 1974, 
uitg. Staatsuitgeverij, Den Haag. (Red.). 
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prijsdrukkend effect voor deze brandstof tot gevolg hebben, zodat een 
Game back, zoals we thans voor steenkool beleven, niet is uitgesloten. 

Bedrijfstijd, brandstofverbruik, vermogen, reserve 

Indien voor een kerncentrale wordt uitgegaan van basisproduktie* met 
prioriteit, ligt het voor de hand dezelfde prettige omstandigheid ook te 
laten gelden voor een ermee te vergelijken conventionele centrale. Dit 
leidt tot belangrijke uitkomstverschillen met gangbare becijferingen. 

Een gebruiksduur van 6500 à 7500 uren van het maximale vermogen** 
per jaar (74% - 85% benuttingsgraad) vormt voor de moderne conven
tionele centrale geen probleem. (Onder benuttingsgraad wordt hier ver
staan de jaargebruiksduur van het maximale vermogen in procenten van 
de totale jaarduur (8760 uren). 

Uit tabel 1 blijkt echter, dat kerncentrales deze gunstige cijfers nog bij 
lange niet bereiken, en zeker niet gedurende een aantal jaren na inge
bruikstelling. Toch wordt in Nederlandse publikaties veelal een jaarge
bruiksduur van 6500 uur aangehouden (zie o.m. de Energienota). Duide
lijk is, dat het geactiveerd verlies of 'dood vermogen', met name gedu
rende de jaren aansluitend op de datum van inbedrijfstelling, aanzien
lijk is. 

TABEL 1: Gebruiksduur van het maximale vermogen van kerncentrales 

jaar uren benuttings- gemiddelde (sinds 
graad ingebruikname) 

-'~ 

V.S. 1972 5520 63 % 
(35 centrales) 

EEG2 1971 5592 63,8% 4555 uren of 52 % 

(11 centrales**) 1972 5785 66 % 4762 uren of 54,4% 

Gehele wereld3 mei '73/ 5431 62 % 

(69 centrales) mei '74 

Bij de huidige stand van zaken lijkt de feitelijke, haalbare produktie 
van de gemiddelde 1000 MW-kerncentrale niet hoger dan die van een 

* Het ver m 0 gen is de opgewekte energie per tijdseenheid. 
De bas is pro d u k tie of bas i sla s t is de energie die een centrale continu, met een 
zo hoog mogelijk vermogen, produceert. Kerncentrales zijn minder geschikt om te produceren 
naar gelang de pieken en dalen in het dagelijks stroomverbruik. 
De bes c hik b a a r hei d s g r a a d is het percentage van de tijd dat de centrale energie 
kan leveren. (Red.) . 
.. Van de 11 centrales in de EG waren er eind 1972 10 langer dan vier jaar in gebruik. 
De gebruIksduur van het maximumvermogen van de kerncentrale B 0 r s e I e lag in 1974 met 
72,9 % aanzienlijk boven de gemiddelde cijfers. Een dergelijk resultaat voor 1975 lijkt nu reeds 
hoogst twijfelachtig. Voorts dient bedacht te worden dat deze "industriële" centrale over een 
naar verhoudmg zeer grote continu-belasting voor het basisbedrijf beschikt, vooral door haar 
koppeling met de aluminiumfabriek Péchiney. 
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conventionele centrale van ca. 800 megawatt (MW). Door de grotere 
beschikbaarheidsgraad** lijkt het lagere vermogen van de laatste even
eens verantwoord wat betreft piek- en reservevermogen. 

Overigens beschikt de openbare elektriciteitsvoorziening in Nederland, 
vergeleken met de ons omringende landen, over een aanzienlijk surplus 
aan opgesteld thermisch vermogen resp. reserve (zie tabel 2). 

TABEL 2: Openbare bedrijven 

West-Duitsland 

België 

Frankrijk 

Italië 

Nederland 

Brandstofverbruik 

Gemiddelde benutting* Netto produktie per MW** 

5270 uur 

4870 uur 

4470 uur 

4290 uur 

3990 uur 

4,9 GWh*** 

4,88 GWh 

4,86 GWh 

4,276 GWh 

3,91 GWh 

Het gemiddelde warmteverbruik voor de totaalproduktie van basis- zo
wel als pieklast van alle conventionele thermische centrales (jong en 
oud) van de Nederlandse openbare bedrijven bedroeg in 1972 2420 
kcal/kWh (kilocalorie/kilowattuur) netto; wat overeenkomt met een 
rendement van 35,537% (in 1973: ± 36%). Voor het nationaal-open
bare bedrijf in Frankrijk waren de cijfers in 1972: 2290 kcal en 
37,555%. 

Moderne conventionele eenheden echter die met prioriteit basis/3st 
produceren, bereiken een rendement van 40% of 2150 kcal/kWh. Het 
warmteverbruik voor 6500.103 MW (megawatturen) bedraagt dan 
139750.109 kcal of 1,3975 mln. ton olie (1 kg olie~--::; 10.000 kcal). Toch 
wordt bij vergelijking van kernenergie en olie (zie de Energienota) voor 
conventionale centrales nogal eens een jaarverbruikcijfer van 1,7 mil
joen ton aangegeven, hetgeen neerkomt op een slechter cijfer dan het 
feitelijke, gemiddelde verbruik in voorbije jaren. Daarbij valt dan te 
bedenken dat een jaarproduktie van 6500.103 MWh haalbaar is voor 
een 800 MW conventionele centrale, maar voorlopig en zeker de eerste 
jaren twijfelachtig is voor een 1000 MW kerncentrale (zie tabel 1). De 
ontbrekende produktie zal in elk geval met behulp van fossiele brand
stoffen bijgespijkerd moeten worden. 

* Gemiddelde benutting van het maximale vermogen van conventionele thermische centrales in 
1971' . 

.. Netto produktie per MW (maximaal mogelijk netto vermogen per eind 1972) van de con. 
ventionele thermische en de kerncentrales In 19722'4 . 

••• 1 GWh (gigawattuur) = 103 MWh (megawattuur) = 10' KWh (kilowattuur). 
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Totaalkostenaspekt 

Naast brandstofprijzen, rendementen, personeelskosten en directe in
vesteringen in centralebouw zijn voor aen reële kostenanalyse nog 
andere factoren van belang. Voor conventionele centrales is daarover 
voldoende bekend; de desbetreffende factoren worden meestal als van
zelfsprekend in de becijferingen opgenomen. Bij kerncentrales, waar 
een aantal factoren - direct en indirect - grote invloed op de uitkom
sten kan hebben, vindt men als regel deze factoren hoogstens voorzich
tig aangeduid; een volledige analyse ontbreekt. Enige voorbeelden be
treffen: de totaalkosten van de uraniumverrijking, die onevenredig 
stijgen, de totaalkosten van afvalopberging, de kosten voor en ten ge
volge van milieu- en veiligheidsoverwegingen, voor controle- en keu
ringsinstanties, alsmede de kosten van proefinstallaties, subsidies, enz. 

Planning van kerncentrales 

Ondanks de aangevoerde bezwaren enerzijds en de wat al te optimis
tische voorstelling van zaken anderzijds, lijkt de bouw van een aantal 
kerncentrales voor Europa noodzakelijk. Van groot belang is hierbij een 
juiste planning: hoeveel, hoe groot, waar, welke systemen, alsmede 
optimale garanties inzake veiligheid, milieu, sabotage enz. Maar vooral 
gaat het om inpassing in een lange-termijnplanning, om flexibiliteit met 
het oog op het overschakelen straks op betere systemen en mede als 
gevolg daarvan om betere benutting van geproduceerde warmte (dus 
niet alleen voor de produktie van elektriciteit). En met name in landen 
waar nog andere energiedragers ter beschikking staan (zoals in ons 
land), moet matigheid worden betracht, zonder vooruit te lopen op de 
snelle ontwikkelingen die nog te verwachten zijn. De behoefte resp. 
noodzaak om in een eerder stadium kerncentrales in gebruik te nemen 
is in alle ons omringende, energie-armere landen groter dan in Neder
land. Frankrijk, dat als enig Westeuropees land over uranium beschikt, 
neemt daarbij een speciale plaats in. Er moet overigens rekening worden 
gehouden met een sterk toegenomen tijdsverloop tussen planning en 
inbedrijfstelling van kerncentrales; in Duitsland inmiddels 8 jaar*. 

Veiligheid en milieu 

Het Pugwash-rapport van 1973 constateert, dat de schattingen van ex
perts met betrekking tot de kans op zware ongevallen bij de huidige kern
centrales Uiteenlopen van 10-4 tot 10-12 per reactor en per jaar (m.a.w., 
één zwaar ongeval per reactor per 10.000 resp. per miljard jaar). De sa
menstellers achten het tweede cijfer een aanvaardbaar, het eerste een 
zeker niet aanvaardbaar risico. Significant voor de heersende onzeker-

•.. Sicherheit und Zuverlässigkeit in Wirtschaf. Betrieb. Verkehr"; tijdschrift van de Techni
sche Ueberwachungsvereine, december 1974. 
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heid is, dat dit appreciatieverschil niet geheel parallel loopt met het al 
of niet voorstander zijn van snelle dan wel vertraagde invoering van r 
kernenergie. Ter illustratie de volgende uitspraken: 

We s tin 9 hou s e (producent van kerncentrales; 1974): 

- kans op breuk van het reactorvat (aantal doden 100 tot 10007): 
10-8 per jaar en per reactor 

US Atomic Energy Commission (eind 1974): 

- kans op breuk van het reactordrukvat: 
10-7 per jaar en per reactor 

Rapport Rasmussen (VS; augustus 1974): 

kans op 100 doden door kerncentrales in de VS 
(met 100 kerncentrales) 10-4 per jaar; d.w.Z. kans op 100 doden 
10-6 per jaar en per reactor. 

De conclusie in Atoomenergie (november 1974), dat niet-nuclaire on
gelukken, op basis van laatstgenoemd rapport, 10.000 maal meer kans 
bieden op ernstige ongevallen dan honderd kerncentrales in de Ver
enige Staten, werkt echter misverstand in de hand. Uit het rapport 
is namelijk af te leiden, dat alle soorten man-caused ongelukken samen 
10.000 maal meer kans bieden ... enz. 

Volgens M. Boiteux (directeur-generaal van de Electricité de France en 
voorstander van snelle invoering van kernenergie in Frankrijk) is het 
produkt van de kans op een kernreactorongeval én van de repercussies 
van dit ongeval voor het individu 10 à 100 maal kleiner dan de overeen
komstige kans bij de meest courante activiteiten. Deze exacter gefor
muleerde conclusie lijkt in overeenstemming met de grafieken in het 
rapport-Rasmussen, waaruit bijv. valt af te leiden dat de kans op 100 
doden als gevolg van het neerstorten van een vi iegtu ig ongeveer 100 
maal zo groot is als de kans op 100 doden ten gevolge van een reactor
ongeval. 

Moeilijker nog dan ongevalsanalyses is het overzien en analyseren van 
de mogelijkheden en gevolgen van diefstal, sabotage, oorlog en sommi
ge natuurrampen. Voorts acht ook Boiteux met name de opberging van 
radioactief afval met lange levensduur een serieus nog niet opgelost, 
maar overigens niet urgent probleem, omdat hij vertrouwt op een op
lossing in de toekomst. 

In tegenstelling tot Nederland beschikken vrijwel alle landen die reeds 
kerncentrales exploiteren of ertoe overgaan, over meer vrije ruimte voor 
lokaties (geringere bevolkingsdichtheid, grotere afstanden tot bevol
kingscentra). Toch wordt zelfs in een land als Zweden het aantal nu nog 
toegestane lokaties zeer beperkt gehouden en is het vrijwel zeker, dat 
een afstand van 40 km tot grotebevolkingscentra thans niet meer geac
cepteerd zal worden. Gestreden wordt over de vraag of het totale aan
tal kerncentrales in de toekomst nog uitgebreid zal worden tot 13 stuks 
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of beperkt zal blijven tot de 11 bestaande en in aanbouw zijnde centrales. 

Evenals de andere factoren die in het geding zijn - zoals brandstofvoor
ziening, plaats der voorkomens, voorraden, prijzen, enz. - wijst ook de 
complexe problematiek rond veiligheid, milieu en menselijke verantwoor
delijkheid in de richting, dat het bewaren van een verantwoord even
wicht van zeer groot belang is. Onmatigheid zal zich wreken. 

Streven naar bijv. een uitsluitend gecentraliseerde a/!-e;ectric energie
voorziening, op basis van de huidige stand van zaken lijkt dan ook zeer 
verwerpelijk. 

Vraagtekens bij de Nederlandse voorzieningssituatie 

De huidige energievoorzieningssituatie in Nederland is in vergelijking 
met de ons omringende landen zeer gunstig en zal nog een aantal jaren 
gunstig blijven (zie tabel 3). 

TABEL 3. Importafhankelijkheid (in %, in 1972) 

Luxemburg 

België 

Italië 

Frankrijk 

West-Duitsland 

Groot-Brittann ië 

Nederland 

99% 

83% 

81% 

75% 

53% 

50% 

16% (na 1972 nog lager, in de toekomst echter 
toenemend) 

* Netto import min zeescheepvaart gedeeld door bruto binnenlands verbruik van primaire en 
equivalente energie2. 

De Energienota voorziet een totale verbruikstoename van 64,4 mln. ton 
o.e. (olie-equivalent) in 1973 tot 97,7 mln. ton o.e. in 1885, oftewel 
51,24%, zelfs indien het gecumuleerd effect van 'alle varianten op een 
ongewijzigd beleid' (incl. ingebruikname van 3000 MW kerncentrales) 
tijdig wordt bereikt. De resulterende groeivermindering blijft daarmee 
echter minder rigoureus dan de vermindering die de Bondsrepubliek 
Duitsland onlangs heeft afgekondigd, nl. een verbruikstoename van 
46,05% van 1973 tot 1985. Het feitelijke verschil is nog aanzienlijk gro
ter, omdat in dit Duitse program, in tegenstelling tot de varianten van 
de Energienota, nog geen rekening is gehouden met rationeler energie
verbruik, dat echter eveneens zal worden nagestreefd. 

Toch tonen de cijfers van tabel 4 op zichzelf reeds, dat met name Ne
derland zeer wel in aanmerking komt voor afremming van de groei 
van het brandstofverbruik. Daarnaast duiden deze cijfers, in samen-
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hang met andere, op een hoger totaal rendement van de brandstof, met ( 
name in een land als de Bondsrepubliek, waar bijna 30% van de totale 
elektriciteitsproduktie afkomstig was van zelfopwekkende, grotendeels 
coproducerende* industriebedrijven. (Voor Nederland was dit percen
tage in 1972 13,55. 

TABEL 4: Verbruikscijfers 1972 en procentuele stijging 1963-19722 

West-Duitsland 

Frankrijk 

Italië 

Nederland 

België 

G root-Brittann ië 

Bruto energieverbruik 

(in kg SKE) 
(steenkoolequ ivalent) 
per inw. '72 toename 

'63-'72 

5753 34% 

4550 45% 

3185 79% 

6192 87% 

6505 49% 

5496 11% 

Elektriciteitsverbru ik 

(in kWh) 
per inw. '72 

4092 

2850 

2154 

3240 

3369 

4046 

toename 
'63-'72 

79,24% 

68,34% 

64,55% 

108,76% 

92,84% 

45,59% 

De wenselijkheid van afremming blijkt voorts uit de snel toenemende 
importafhankelijkheid in de jaren '80 (in 1985 ± 70%), zelfs indien 
het bovengenoemde gecumuleerd effect volledig en tijdig wordt bereikt. 
Ondanks 3000 MW kerncentralevermogen zou dan voor het jaar 1985 
gerekend moeten worden met: 

een olieverbruik van 59,6 mln. ton (30,6 mln. ton méér dan in 1973); 

- een kolenverbruik van 7,2 mln. ton o.e. (3,9 mln. ton méér dan in 
1973); 

- een aardgasverbruik van 28,9 mln. ton o.e. (3 mln. ton minder dan 
in 1973). 

De vraag blijft echter waar met name de grote toename van het olie
verbruik vandaan moet komen. Vervanging door aardgas lijkt uitgeslo
ten. Gerekend moet worden op vrijwel volledige uitputting van de be
kende binnenlandse aardgasreserves rond het jaar 2000, en dus met 
een vanaf 1985 nog meer verslechterende positie ten aanzien van fos
siele brandstoffen en importafhankelijkheid. 

Daarom lijkt de conclusie gewettigd, dat - indien de verbruikstoename 
niet sterker daalt dan in de varianten van de Energienota is aangege
ven - aan versnelde invoering van kernenergie nauwelijks te ontko-

• Coproduktie houdt in, dat een bedrijf zowel elektriciteit als stoom (= warmte, bijv. voor 
stadsverwarming) produceert. (Red.). 
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men valt en dat men daarin berust. Te bedenken valt echter, dat ter 
vervanging van 10 mln. ton olie of 12 mld. m3 aardgas per jaar door 
elektriciteit uit kernenergie een vermogen van tenminste 9500 MW aan 
kerncentrales nodig zal zijn, inclusief reservé. Hierbij is uitgegaan van 
een jaarverbruik van het maximale vermogen van 5500 uur, daar in 
een dergelijke situatie de centrales niet uitsluitend basislast zullen 
kunnen produceren. 
Problematisch in alle opzichten wordt de situatie echter indien de thans 
rechtstreeks voor doeleinden als verwarming of stoomproduktie ge
bruikte fossiele brandstoffen vervangen zouden worden door elektrici
teit uit kernenergie. Zelfs als de warmtebehoefte niet sterk seizoen
afhankelijk zou zijn, zou ter vervanging van 10 mln. ton olie per jaar 
tenminste 20.000 à 25.000 MW aan kerncentrales nodig zijn. Bij door
berekening van de dag- en seizoensinvloeden zou echter gerekend 
moeten worden op tenminste 75.000 à 80.000 MW. 

Alleen al het gebruik van gezinnen en overheid voor verwarmingsdoel
einden kan voor 1973 becijferd worden op ± 12,5 mln. ton o.e. Overi
gens zijn er factoren die een relatief nog sterke stijging van de elektri
citeitsbehoefte (resp. van de daartoe benodigde primaire energie) met 
6,5 % tot 1980 en met 6% van 1980 tot 1985, zoals in de Energienota 
voor gezinnen is vermeld, stevig in de weg zullen staan. Niet in de 
laatste plaats het driedubbel effect dat de elektriciteitsprijs te verwer
ken zal krijgen, nl. verhoging van de brandstofprijs en van de specifieke 
investering per kW voor (kern)centrales, alsmede het effect van tekor
ten wegens het achterblijven bij een duidelijk geanticipeerde, sterkere 
groei. 
Hoe dan ook, een all-electric maatschappij met behulp van kerncentrales 
stuit in dit dichtbevolkte land op enorme bezwaren - althans in een 
te voorziene toekomst -, waaronder: 
- de zeer hoge investeringen voor kerncentrales (bij verstrijken van 

de levensduur te herhalen) en voor de noodzakelijke uitbreiding en 
aanpassing van het transport- en distributiesysteem (transportleidin
gen alleen al vergen tenminste drie maal zoveel als vergelijkbare 
gastransportleidingen) ; 

- veiligheids- en milieubezwaren; 
- een absurde stijging van het feitelijke brandstofverbruik. 

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 

1. Expioitatie van de Noordzee 

Nederland heeft zich de laatste jaren zeer hoge investeringen getroost 
voor de aanleg van een uitstekend aardgastransport- en verdeelnet, 
terwijl zijn momenteel gunstige energiepositie geheel te danken is aan 
de bekende aardgasreserves. Toch zijn het de kerncentrales, met een 
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geheel nieuwe problematiek en met het jarenlang durende effect van 
gedane-zaken-nemen-geen-keer, die in het middelpunt staan van de 
publieke belangstelling en van controversiële discussies. Brandstofim
portbesparingen worden becijferd, miljarden investeringen schijnen geen 
probleem te vormen en de overheid draagt ruimschoots bij in de re
search- en ontwikkel ingskosten van reactoren en wat daarmee samen
hangt. De directe opbrengst voor de overheid is daarbij nihil en zelfs 
negatief. 

In schril contrast daarmee staan de belangstelling en ook de voorwaar
den voor winning van bodemschatten, met name uit de Noordzee. Dit 
moet geschieden tegen voorwaarden, die voor de staat zo gunstig mo
gelijk zijn. Wat dit inhoudt, blijkt uit de totale, directe en indirecte 
'Slochteren-inkomsten' en de (nieuwe) normen voor concessieverlening. 

De Noordzee heeft kennelijk nog wat te bieden voor de continuering 
van onze brandstoffenpositie, maar niet zonder voldoende prikkel, in 
de eerste plaats om tot een redelijke inventarisatie te kunnen komen. 

2. Eenmaking van de eiektriciteitsopwekkings- en transportsystemen 

Het is verheugend dat de Energienota, hoewel hierover in Nederland 
nauwelijks wordt gepubliceerd, aandacht vraagt voor de merites van 
landelijke eenmaking van de rond vijftien autonoom werkende, regionale 
openbare opwekkings- en transportbedrijven. De grootste voordelen 
liggen ongetwijfeld op het gebied van investeringen en andere vaste 
lasten, maar ook een verlaging van het brandstofverbruik met tenminste 
5 à 7% is hiervan te verwachten. De Nederlandse openbare bedrijven 
gebrUiken per kWh gemiddeld ca. 6% meer brandstof dan het nationale 
Franse elektriciteitsbedrijF, 4. 7. 

In De Ingenieur van 4 juli 1974 stelt prof. Van Lier in een 'Thermodyna
mische beschouwing over de elektriciteitsproduktie in Nederland in de 
toekomst', dat zonder meer gecombineerde (industriële) warmte-/elek
triciteitsproduktie in de toekomst slechts dan verantwoord en toelaatbaar 
zal zijn, indien voldaan wordt aan: 

Ij gecomb. > 
E+O 

E/ lj openb. + 0/1/ ketel< 

Niet valt in te zien, hoe onze regionale elektriciteitsbedrijven een der
gelijke voorwaarde, stoelend op het belang van een zo hoog mogelijk, 

* Hierin is: 

E = opgewekte elektrische energie per uur bij een gecombineerd bedrijf 
Q = benodigde warmte in het bedrijf per uur 

11 ketel = rendement van de ketel waarin deze warmte in het bedrijf kan worden geprodu. 
ceerd 

11 openb. = rendement van (openbare) centrale plus hoogspanningsnet 
11 gecomb. = totale brandstofrendement bij gecombineerd bedrijf 
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nationaal totaal rendement van de brandstoffen ook maar bij benadering 
geldend zouden. mogen maken, 

- zonder zelf te beantwoorden aan de eisen van een landelijk opti
maal elektriciteitsrendement en in nog mindere mate van landelijk 
optimale investerings- en andere lasten en dus van tarieven; 

- zonder dat een soortgelijk voorwaardenprivilege - met terzijdestel
ling van andere, wellicht grote belangen - niet tevens wordt over
wogen voor werkelijk nationale, openbare bedrijven in andere sec
toren, zoals bijv. de NS bij haar concurrentie met het vrachtwagen
vervoer. 

Dit alles terwijl uit de statistieken blijkt dat de weinige Nederlandse 
zelfopwekkende bedrijven gemiddeld niet alleen een aanzienlijk beter 
totaalrendement vertonen, maar daarbij zelfs een hoger zuiver elektrisch 
rendement bereiken dan de openbare bedrijven (rl openb.) zelf8. 

3. Gecombineerde warmte-jelektriciteitsproduktie 

De elektriciteitsproducent ontleent een hoog elektrisch rendement juist 
aan de miskenning in eigen bedrijf van de hierboven gefomuleerde eis: 
een zo hoog mogelijk, nationaal brandstofrendement. Het motief dat 
men uitsluitend elektriciteit mag of wil produceren, moet voor deze tijd 
achterhaald heten. Het lijkt weinig reëel thans een scherp criterium 
voor de industriële coproduktie te introduceren zonder dat alles is on
dernomen om, met name bij de bron, het nationale brandstofbelang 
eveneens te doen prevaleren door coproduktie van warmte en elektri
citeit waar mogelijk. Een additioneel voordeel zou zijn, dat de scherpe 
kantjes van formules als hiervóór vermeld in veel gevallen zouden ver
dwUnen, omdat /1 openb. daarin automatisch lager wordt, waardoor bo
vendien een flexibeler systeem van gedecentraliseerde naast gecen
traliseerde opwekking in de hand wordt gewerkt. 

In Nederland lijkt men, ondanks de grote belangen, weinig haast te heb
ben op dit punt. Er wordt niet gerept over mogelijke coproduktie op 
enige schaal bij de te bouwen 3000 MW kerncentrales, hoewel bekend 
is dat de 'infrastructuur voor coproduktie' in feite reeds aanwezig moet 
zijn bij de inbedrijfstelling van een hierop ingerichte centrale. De in de 
verschillende ons omringende landen gevolgde weg, de ondernomen 
studies, de in uitvoering genomen of geplande projecten en de geno
men beslissingen lijken het in Nederland nogal verbreide standpunt in
zake warmte-jkrachtkoppel ing ten behoeve van stads- en districtsver
warming, nl. 'te duur en eventueel slechts economisch verantwoord 
voor nog te bouwen wijken', volledig te logenstraffen. De cijfers in 
tabel 5 tonen, dat coproduktie door openbare bedrüven voor districts
verwarming in verschillende landen reeds in 1972 een behoorlijke om
vang had aangenomen2, 4. De energiecrisis leverde bovendien een ster
ke impuls voor een versterkte groei. 
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TABEL 5: Coproduktie door openbare elektriciteitsbedrijven 

West-Duitsland 

Frankrijk 

Nederland 

België 

Denemarken 

Absolute toename 
Warmteproduktie '72* warmteproduktie '71-'72** 

14,89% 

0,13% 

3 % 
12,68% 

31,86% 

+ 30,5% 

70,4% 

+ 2,1% 

+ 25,4% 

+ 6,4% 

* Warmtelevering als percentage van de elektriciteitsprod...:ktie. 
** Absolute toename van de warmtelevenng. 

Dat industriële warmte-jkrachtkoppeling in zelfopwekkende bedrijven 
een belangrijke brandstofbesparing kan opleveren, moet bewezen wor· 
den geacht. Het aandeel van deze bedrijven in de totale elektriciteits· 
produktie was in 1972 aanzienlijk in de ons omringende landen (zie 
tabel 6). 

TABEL 6: Aandeel der zelfopwekkende, veelal coproducerende bedrijven 

2 

West-Duitsland 28,5 % 31 % 

Frankrijk 17,7 % 25,15% 

Italië 20,97% 32 % 

Nederland 13,3 % 13,3 % 

België 29,1 % 29,55% 

Luxemburg 57,27% 100 % 

Kolom 1 - in de totale landelijke elektriciteitsvoorziening, incl. waterkracht. 

Kolom 2 - in de totale landelijke elektriciteitsvoorziening, excl. waterkracht. 

Hoewel in de loop der jaren een verklaarbare tendens tot afname van 
het procentuele aandeel bestond, neemt het absolute aandeel toe en 
mag worden verwacht, dat de energiecrisis ook hier een impuls tot 
uitbreiding zal opleveren. 

Elektrische kerncentrales op zichzelf hebben geen beperking van hel 
energieverlies tot gevolg (eerder het tegendeel), maar mogelijk wel een 
relatieve verlaging van de kostprijs voor elektrische energie. Industrie 
en particulieren zullen slechts baat vinden bij goedkope kernbrandstof 
in de vorm van elektriciteit uit openbare centrales. Uit een oogpunt van 
energiebeheer ongewenste overschakeling op elektriciteit, met als ge· 
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volg een sterke stijging van het absolute en relatieve energieverlies, 
kan hierdoor in de hand worden gewerkt. 

De brandstofprijs voor in kerncentrales opgewekte warmte (stoom) be
draagt per eenheid ongeveer een derde van de prijs voor eenzelfde 
eenheid in de vorm van elektriciteit, nl. 1/3 x 0,6 = 0,2 cent per kWh. 
De particuliere verbruiker betaalt voor warmte in de vorm van aardgas 
het tienvoudige en meer, grootverbruikers wat minder. Per miljard m3 

aardgasverbruik betekent dat een verschil van ruim f 140 mln. Bij ver
bruik van de equivalente hoeveelheid olie is het verschil f 190 tot 
230 mln. (olieprijzen van f 0,25 en f 0.30 per kilo)9 

Deze wel zeer grote verschillen geven te denken. Zij blijven ook be
langrijk. hoewel sterk gereduceerd. bij winning van arbeidsenergie. Bij 
een coproducerende centrale neemt het elektrisch rendement wel iswaar 
af, maar het totaal rendement wordt met 50% en meer verhoogd. Bij 
koppeling met afstandsverwarming en een elektrisch rendementsverlies 
van ± 25% mag voor elke verloren kWh elektriciteit een produktie van 
6 à 8 kWh aan bruikbare warmte worden verwacht. Ingeval van een 
kerncentrale van bijv. 1000 MW betekent dit: een verlies van 250 MW 
elektriciteit levert een een warmteproduktie op van 1500 MW of meer. 

De bouwkosten van een coproductiecentrale zijn niet hoger. maar eer
der iets lager dan die van een puur elektrische centrale, zulks door 
vermindering van de koeltoren- en condensorbehoefte. Op basis van 
de cijfers lijken investeringen in de infrastructuur voor coproduktie dui
delijk meer perspectief te bieden dan de investeringen in de (elektri
sche) centrales zelf. Coproduktie in samenwerking met de industrie 
vergt zelfs nauwelijks extra investeringen en is veeleer een kwestie 
van bereidheid. overleg en organisatie. 

Samenvattend: de noodzaak tot beperking van energieverlies en tot 
voorkoming van de dreigende toename ervan door oneigenlijk gebruik 
nopen tot coproductie; spreiding van de directe toegankelijkheid tot 
goedkopere (kern)brandstoffen in bredere lagen biedt economische en 
sociale voordelen; het milieu tenslotte zou er ten zeerste mee gediend 
zijn wat betreft de mate van luchtvervuiling en warmtelozing 10 . 

Buitenlandse opvattingen over de transportafstand voor warmte 

Zwe den: Studieresultaten van het Studsvik Research Centre met 
betrekking tot nucleaire coproduktie 11: warmtetransport over 60 tot 90 
km is rendabel in vergelijking met plaatselijke systeem ketels, gestookt 
met fossiele brandstoffen; warmtetransport tot 160 km is rendabel in 
vergelijking met warmte uit elektriciteit, getransporteerd over dezelfde 
afstanden. 

Bon d s rep u b I ie k D u i t s I a n d : Bij in opdracht gegeven en door 
de overheid gesteunde projecten van de Essener Steag Fernwärme 
GmbH en andere bedrijven wordt er van uitgegaan dat een totale trans-
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port- en distributie-afstand van 50 à 60 km rendabel is. Men is optimis
tisch ten aanzien van vergroting van de transportafstand. 

S 0 w jet u n i e (representatief voor de ontwikkel ing in Oost-Europa): 
Hoewel Rusland het rijkste energieland ter wereld lijkt te zijn, bestond 
reeds in 1971 een derde deel van het totale opgestelde centralevermo
gen uit coproduktievermogen, o.m. ten behoeve van afstandsverwarming 
met transportafstanden van 15 tot 25 km. Sindsdien zijn de afstanden 
vergroot. 

Zw i t ser I a n d: Reeds in 1973, vóór de prijsstijgingen tengevolge 
van de brandstofcrisis, werd er in de BBC-Mitteilungen12 van uitgegaan 
dat een afstand van 30 km, en voor bepaalde omstandigheden méér, 
rendabel is voor transport van warmte uit coproducerende kerncentrales. 
(Warmte uit kernenerg ie is attractief: de prijs bedraagt slechts de helft 
van die van olie of elektriciteit). 

Ontwikkelingen in het buitenland 

G r oot - B rit ta nni ë: De CEGB (Central Electricity Generating 
Board), tot voor kort wars van elke vorm van coproduktie, heeft in 1974 
opdracht gegeven elke mogelijke gelegenheid voor gecombineerde le
vering van elektriciteit én warmte aan te grijpen. De begin juli 1974 door 
de regering opgelegde beperking van het bouwprogramma van de 
CEGB tot 1981, van 26000 MWe tot 4000 MWe - tegelijk met haar af
wijkende keuze van reactortypen - wordt wel in verband gebracht met 
een ophanden zijnde, radicale wijziging in het energiebeleid. De presi
dent van de UK Atomie Energy Authority heeft reeds verschillende ma
len, o.m. op de 50e Wereldenergieconferentie, eind 1974, gewezen op 
de mogelijkheden van coproduktie13 

Zwe den: Coproductie ten behoeve van afstandverwarming is opge
nomen in de plannen van de Zweedse power board voor in aanbouw 
zijnde en geplande kerncentrales. Stal-Laval heeft een nieuwe turbine 
ontwikkeld voor de coproduktie. 

Bon d s rep u b I i e k D u i t s I a n d : In 1972 vond ten opzichte van 
1971 reeds een toename plaats van 30,5% in de warmtelevering door 
openbare bedrijven voor stadsverwarming4 Sindsdien zijn tal van be
staande systemen uitgebreid, tot stand gekomen, ter hand genomen 
of in studie, veelal met steun van de overheid. De Duitse overheid heeft 
dit jaar opdracht gegeven tot het uitwerken van een 'warmte-atlas' voor 
het gehele land, waarvan een concept reeds in grote lijnen gereed is. 
Uitgangspunt is, dat geen warmte verloren mag gaan; de aanleg van 
een landelijk systeem van lange-afstand-transportleidingen wordt over
wogen. 
Door de zelfopwekkende industriebedrijven werd in 1972 28,5% van 
de totale Duitse elektriciteitsproduktie geleverd2, vrijwel uitsluitend in 
coproduktiebedrijven voor stoom en elektriciteit. 
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Zw i t ser I a n d: Wegens de tot voor kort toereikende waterkracht 
van het land kon wmden volstaan met het in bedrijf nemen van één 
enkele conventionele elektriciteitscentrale in de jaren '60. Er is thans 
een begin gemaakt met nucleaire opwekking. Het zonwarme Ziirich 
heeft echter door Motor-Columbus ConsuIting Engineers een gedetail
leerde stadsverwarming op basis van coproduktie laten becijferen, die 
meer dan 30% besparing aan brandstoffen te zien geeft bij coproduktie 
tegenover gescheiden produktie. 
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Alle gratis ter beschikking staande, stromende energiedragers krijgen 
uiteraard meer betekenis naarmate de (brandstof)prijzen stijgen en/of 
de voorraden slinken. Doorslaggevend is, of zij dienstbaar kunnen wor
den gemaakt - niet in welke vorm dat kan gebeuren (bijv. warmte of 
elektriciteit) en ook niet of dit gecentraliseerd of gedecentraliseerd kan 
geschieden. 

Wind- en waterkracht kunnen als directe bronnen van mechanische 
energie slechts zoveel benutbare warmte produceren als overeenkomt 
met hun mechanisch vermogen (= elektrisch vermogen). De zon, als 
warmtebron, daarentegen kan driemaal - en meer - zoveel benut
bare warmte leveren als mechanische resp. elektrische energie. Benut
ting van zonnestraling voor (gedecentraliseerde) verwarmingsdoelein
den, bijv. van woningen, ligt - althans voorlopig - dan ook meer 
voor de hand dan benutting voor bijv. elektriciteitsopwekking. 

Het verspreide en variabele karakter van deze energiedragers levert 
in vele gevallen moeilijkheden op. Toepassing van accumulators, zoals 
bij zonnedaken, is een voorbeeld van de relatief kostbare gevolgen. 
Geschikte apparatuur voor gecombineerde benutting van uiteenlopende 
alternatieve energiedragers lijkt daarom in vele gevallen effectiever en 
relatief goedkoper. Zo kan de accumulator van een zonnedak tevens 
worden benut voor een windmolen, die op haar beurt tot het drievou
dige van haar mechanische vermogen aan warmte zou kunnen winnen, 
als zij deel uitmaakt van een warmtepompsysteem (met of zonder tus
senschakeling van elektriciteit). Met een rotordiameter van 1,5 m zou 
bij een windsnelheid van 10 m/seconde de warmtewinning ca. 3 x 
335 = 1005 tot 3 x 405 = 1215 watt kunnen bedragen - met andere 
woorden 1,005 tot 1,215 kWh per uur -, náást de ontvangen zonne
warmte en ook in periodes zonder zonnewarmte. 

Zo lijkt, op grotere schaal, ook de combinatie van een getijclecentra!e 
met een windkrachtcentrale, die beide over hetzelfde accumulatorsys
teem van estuarium en zee kunnen beschikken, voordelen te bieden. 
De bezwaren tegen een getijdecentrale worden in Nederland nogal eens 
breed uitgemeten. Zo wordt gewezen op de noodzaak van een, overi
gens praktisch reeds aanwezige accumulator als nadeel, terwijl toch de 
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geboden mogelijkheid van peakshaving* niet alleen géén brandstof kost, 
maar vooral ook het rendement van de gekoppelde centrales gunstig 
beïnvloedt. 

In alle ons omringende landen wordt voor dit doel elke mogelijkheid 
voor accumulatorcentrales - bijv. met behulp van water en hoogtever
schil - uitgebuit, zelfs waar dit elektriciteit resp. brandstof kost. Hoewel 
het eigen rendement daarbij dan nog relatief laag is, omdat evenveel 
gepompt als geproduceerd wordt, is de bereikte rendementsverbetering 
van de gekoppelde centrale(s) van doorslaggevend belang. In West
Duitsland zal eind 1975 5600 MW aan pompaccumulatorvermogen zijn 
opgesteld14 Gerekend wordt met een rendabele investering van 120 DM 
per afgegeven accumulator-kWh per dag, wat overeenkomt met f 80 
mln. aanvaardbare extra kosten voor een getijdecentrale aan de Ooster
scheide. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met het grote voor
deel dat men blijvend over gratis brandstof beschikt. 

De vaak herhaalde constatering, dat het vermogen van een dergelijke 
centrale klein is in verhouding tot de Nederlandse elektriciteitsproduktie 
als geheel en ook dat het klein is vergeleken met de te bouwen thermi
sche centrales, zegt niets over de rentabiliteit en nog minder over de 
in elk geval te bereiken, blijvende brandstofbesparing. Dit geldt niet in 
de laatste plaats óók bij de gekoppelde centrales, ook al zijn de periodes 
van elektriciteitspieken en getijden niet gesynchroniseerd. 

In het algemeen wordt in Nederland weinig gedaan aan speciale opwek
methodes en aggregaten voor bijzondere doeleinden, zoals bijv. piek
produktie e.d. Vasthouden aan regionale centralisatie en schaalvergro
ting zonder diversificatie (steeds grotere eenheden in een gelijkblijvend 
systeem) als nauwelijks discutabele en overheersende uitgangspunten 
doet niet alleen vele mogelijkheden wegvallen, maar maakt beschou
wingen over het tegengaan van energieverspilling vrijwel nutteloos, om
dat deze in essentie gedoemd zullen zijn schipbreuk te lijden. Duidelijk 
is voorts, dat schaalvergroting in een gelijkblijvend systeem haar groot
ste betekenis en voordelen slechts kan ontlenen aan voortgaande groei 
en verspilling. 

Cüfervoorbeeld 

Aannamen: 

Jaarproduktie van een getijdecentrale: ca. 200 mln. kWh. 
Vermogen: 50 à 100 MW. 

Benodige investering voor kerncentrales: f 1500 - f 1800 per kW, wat 
overeenkomt met f 0,25 - f 0,30 per kWh jaarproduktie bij een jaar
bedrijfsduur van het maximale vermogen van 6000 uur. 
Brandstofverbruik: 1 cent per kWh. 

* Reserveren van geproduceerde elektriciteit voor de pieken in het dagelijks stroomverbruik. (Red). 
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Verschil tussen het jaarlijkse prijsstijgingspercentage (p) en de rente· 

voet (r): p - r = - O,041S 

Uitwerking: 

Een gelijke investering per jaar-kWh komt voor de getijdecentrale zon
der meer al op f 50 à f 60 mln. (uitsluitend voor de nog resterende 
uitrusting). Als men rekening houdt met de bij thermische centrales 
noodzakelijke vervanging na het verstrijken van de levensduur, levert 
dat voor de getijdecentrale een verhoging van het beschikbare bedrag 
tot tenminste 1,5 x 50 (60) = f 75 à f 90 mln. De directe, geactiveerde 
brandstofbesparing bij een gebruiksduur van bijv. 50 jaar is (voor p -
r = - 0,04) ca. f 43,5 mln. 
Dit betekent dat in elk geval een bedrag van f 120 à f 135 mln. renda
bel geïnvesteerd kan worden in een getijdecentrale, vergeleken met 
nucleair vermogen. Bij vergelijking met conventioneel thermisch vermo
gen is dit bedrag te becijferen op tenminste f 200 mln .. Hierbij is nog 
geen rekening gehouden met het belangrijkste aspect van rendements
verbetering bij gekoppelde thermische centrales, en ook niet met de 
voordelen van importbeperking en van het verminderd brandstofver
bruik op zichzelf. 

Slotbeschouwing 

Er zijn op het gebied van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening een 
aantal mogelijkheden van betekenis die, zonder werkelijke verworven
heden aan te tasten, tot belangrijke beperking van verspilling kunnen 
leiden en tot verbetering van het milieu. Zij kunnen bijdragen tot een 
aanzienlijke verbetering van onze brandstoffenpositie en een prikkel 
vormen voor de industrie. Zij kunnen maatschappelijk en economisch 
van belang zijn door relatieve kostenbesparing en door beter gespreide 
toegankelijkheid tot goedkopere brandstoffen. En zij kunnen werkgele
genheid verschaffen. 
Het belangrijkste echter zijn wellicht de ermee verbonden aspecten van 
tijdwinst en van een goede, geordende voorbereiding voor de toekomst. 
De onzekerheden op dit moment rond de mogelijk vérstrekkende gevol
gen van een definitieve keuze voor de ene of de andere way of no 
return - van sterke stimulering van de groei tegenover beperking van 
de groei, van prioriteit voor welvaart of welzijn, van het wel of niet 
aanvaarbaar zijn van risico's of verantwoordelijkheid - vormen reeds 
een motivering op zichzelf. Niet uitgesloten is, dat door tijdwinst en 
goede benutting daarvan de onzekerheden minder en de aanvaardbaar
heid van zich aftekenende oplossingen groter en meer algemeen ge
accepteerd wordt. 

Een program voor de naaste toekomst zou o.m. kunnen inhouden: 

_ volledige economische en operationele integratie van de openbare 
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elektriciteitsvoorziening, een inpassing hiervan in het kader van een 
algemeen energievoorzieningsbeleid; 

gerichte stimulering van zelfopwekking in de industrie met elektrici
teit/warmte-koppeling, en van energielevering door de industrie aan 
openbare netten; 

het ontwerpen en aanleggen van de infrastructuur voor gecombineer
de warmte-/elektriciteitsopwekking bij de openbare bedrijven en het 
onmiddellijk afstemmen van de bouw van centrales daar op; 

dienstbaar maken van alternatieve energiedragers waar dat thans 
reeds mogelijk is, en financiële ondersteuning van research en ont
wikkeling, met name daar waar zij door hun lokale en gespreide 
karakter nooit de interesse hebben kunnen wekken van de op ge
centraliseerde groei gerichte belangen; 

ingrijpende maatregelen ter bevordering van doelmatiger verbruik 
en dito verbruiksapparatuur en om verspilling, o.m. door gebruik 
van een uit energetisch oogpunt niet geschikte energiedrager, te 
voorkomen; deze mogelijkheden genieten in het algemeen weinig 
belangstelling bij de energieleverancier, terwijl de fabrikanten van 
apparatuur er niet toe geprikkeld worden'6; 

voortzetting van gerichte tarievennivellering; tariefherziening voor 
potentiële coproducenten, die door speciale voorwaal'den voor groot
verbruikers thans weerhouden worden van gecombineerde produktie 
van warmte en elektriciteit; 

inventarisatie op zijn minst van mogelijke brandstofvoorkomens, met 
name onder de Noordzee; 

geen kerncentrales voordat de voorwaarden - waaronder boven
staande - zijn geschapen voor een betere totaalbenutting van de 
brandstof en van het aanwezige elektrisch vermogen (tabel 2), voor 
inschakeling van niet-openbare en van gedecentraliseerde capaciteit 
en last but not least voor een beter inzicht in veiligheids- en milieu
aspecten. 

Bij een grondige aanpak zullen kerncentrales gedurende een aantal 
jaren niet nodig zijn en in de toekomst in elk geval qua omvang 
sterk gereduceerd worden. 

Waar de burger genood en genoopt wordt zich moeite en kosten te 
getroosten voor een minimale individuele bijdrage aan de landelijke 
energiepositie (woningbouw, isolatie, tarieven, temperatuurverlaging), 
kan de overheid niet achterblijven met maatregelen bij de bron, op 
grotere schaal en ten overstaan van grotere of sterkere belangengroe
pen. Er kan niet meer volstaan worden met prijsingrepen en vertrouwen 
in het prijs-/marktmechanisme. 

Het mag dan nog niet duidelijk zijn tot welke nieuwe ontwikkelingen, 
óók van denkbeelden en begrippen, de wereldgrondstoffenschaarste zal 
leiden of zal bijdragen, toch ligt systematische bestrijding van nutteloze 
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verspilling, nu voor de hand, meer nog dan beperking van de groei van 
het nuttig verbruik. Wel mag men zich afvragen of de, zeker voor de 
Nederlandse verhoudingen, toch ingrijpende introductie van een nieuwe 
energiebron als kernsplijting te verantwoorden is zonder eerst op dit 
terrein orde op zaken te stellen. Afgezien van mogelijke andere conse
quenties, bijv. in samenhang met onze grote bevolkingsdichtheid, zal 
talmen in dit stadium leiden tot fixering en vergroting van de basis voor 
verspilling, thans voor een energiedrager die reeds bij zijn introductie 
alle voorwaarden in zich verenigt voor een snelle prijsstijging. 

1 Zie o.m. "Voorziening met verrijkt uranium in de toekomst onzeker", in "Atoomenergie", 
nr 10. 1974. pag. 214. 
1 Gegevens uit "Energiestatistiek" - laarboek 1973 (1969-1972) van de Europese Gemeenschap, 
dan wel hieruit af te leiden. 
3 Uitkomst van een studie van de Technische Hogeschool in Göteborg inzake de resultaten 
van 69 centrales (eind 1974). 
'Volgens "Energiestatistiek" - laarboek 1972 (1960-1971) van de Europese Gemeenschap, 
dan wel hieruit af te leiden. 
5 Ook in NEderland was het brandstofrendement van de zelfopwekkend8 bedl-ijven voo. de op
wekking van elektriciteit hoger dan bij de openbare bedrijven. Vergeleken met de ons om
ringende landen was en is in Nederland energie echter (nog) goedkoop, ook in de vorm van 
elektriciteit; dit in verband met een betere brandstoffensituatie maar ook omdat Nederland de 
grootste oppervlaktedichtheid ter wereld noteert voor energie- en elektriciteitsverbruik Dat 
heeft met name de kosten van de elektriciteitsvoorziening gunstig beïnvioed en heeft ook bij
gedragen tot enige afwijkende ontwikkelingen. Voor zover deze gepaard zijn gegaan met ver
spilling als gevolg of ter wille van de prijs, zijn zij thans mede de oorzaak van een moeilijke, 
uitÇJangspositie. 
6 Dit cijfer is slechts van toepassing waar de vervanging uitsluitend betrekking heeft op 

a rb e i d sen erg i e. 
7 Becijferingen over grotere besparingsmogelijkheden op dit gebied werden vóór de oliecrisis 
reeds verschaft in O.m.: "National Power Survey" (band I) van de Federal Power Commission 
in de VS, 12 december 1964; "L'Economie de l'Energie" van Y. Mainguy (1967); "Probleme 
heutiger und zukünftiger Kraftwerksplanung" van Dr. Ing. K. Schreter (Siemens-publikatie van 
1967) 
8 Evenals in West-Duitsland, waar echter de zelfopwekkende bedrijven een veel groter aan
deel hebben in de elektriciteitsproduktie (± 30 %). 
9 Het aardgasverbruik zal in de naaste toekomst beperkt worden; het olieverbruik zal echter 
nog sterk toenemen volgens de ramingen. 
la Afgezien is van inberekening van het energieverlies, dat thans geleden wordt, door een 
slecht stookrendement van de gemiddelde kleine verbruil-:er. 
11 P. Margen in voordracht "The future of district-heating - Regional nuclear district-heating 
schemes _ Improved transmission and distribution" voor de District-heating Associatlon en 
de Britlsh Nuclear Engineering Society, te Londen, mei 1974. 
1lR Hohl: "Fernbeheizte Schweiz - die totale Energieverwertung und ihre mögliche Rolle in 
elner umweltfreundllchen Gesamtenergieversorgung", in "BBC-Mittei lungen", juni 1973. 

13 Energy International, augustus 1974. 
"Fachtagung "Speichersysteme fGr Sekundärenergie", in het tijdschrift van de Technische 
Ueberwachungsvereine, februari 1975. 
15 De huidige verhoudingen zijn slechter (p-r is groter); getuige o.m. de uraniumaankoop en 
de stijgende Investeringskosten voor vermogen. 

16 Een enkel voorbeeld: 
Zoals bekend levert bij e.V.-ketels de automatische onderbreking van de afkoelende lucht
stroom en het stoppen van de Circulatiepomp in de oft-periode nauwelijks technische moeilijk
heden op. De afgevoerde verbrandingsgassen, met name bij verbranding van aardgas, bevatten 
echter óók nog zeer veel warmte (o.a. in de vorm van verdampingswarmte) die waarschijnlijk 
het best gewonnen kan worden m.b.v. een warmtepompsysteem. Daarbij is de aanwezigheid van 
elektriciteit (een aanzienlijk vermogen voor de compressor) niet noodzakelijk zoals nogal eens 
wordt gesteld. Reeds in 1960 concludeerde G. Wagner aan het eind van een uitvoerige studie 
("Gasbeheizte Wärmepumpen"), dat: 
1. de gasstook-absorbtiewarmtepomp en de gasstook-stoom-straalwarmtepomp warmte econo

misch kunnen concurreren met de elektrisch aangedreven compressor-warmtepomp; 

2. de combinatie van een gasmotor-aangedreven compressorwarmtepomp met een stoomstraal
warmtepomp laatstgenoemde verre kan overtreffen in warmte-economie. 
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H. Schaafsma (red.): "Aspecten van cultuurbeleid - een verzameling opstellen te, 
ter informatie en inspiratie"; uiig. Samson (Sociale en Culturele Reeks), Alphen ZC! 

aan den Rijn; 1974; 248 pag; f 24.50). zi. 

Het bedroevend geringe aantal boeken 
over cultuurbeleid in Nederland is on
langs aangevuld met een bundel op
stellen van vijftien mensen die min of 
meer hun brood verdienen in en met 
cultuur en door de samensteller, H. 
Schaafsma, op de noemer zijn gebracht 
van "Aspecten van cultuurbeleid". Het 
wordt "ter informatie en inspiratie" 
aangeboden aan iedereen die zich 
pleegt op te houden met "de vormge
ving van een cultuurbeleid", maar met 
name kan het "van nut zijn bij de op
leiding van culturele werkers en be
leidsambtenaren culturele zaken". Of
schoon er 243 pagina's informatie 
wordt aangeboden, die op de beste 
momenten enig houvast zou kunnen 
bieden voor het begrijpen van wat cul
tuur is of kan zijn, vrees ik toch dat ze 
weinig inspiratie biedt voor een cul
tuurbeleid dat Schaafsma en anderen 
voor ogen zweeft. Weliswaar worden 
in enkele treffende opstellen - met 
name die over "educatie voor welzijn", 
"kunstzinnige vorming", "literatuur", 
"openbaar bibliotheekwerk" en "onder
wijs- en cultuurbeleid" - stimulerende 
visies en ideeën ontvouwd die de aan
dacht verdienen, ik vermoed echter, 
dat ze in hun doorwerking worden be
knot door het gebrek aan onderlinge sa
menhang en aan een helder kader dat 
de ware ruimte voor een cultuurbeleid 
aangeeft. Het lijkt mij namelijk vrij las
tig om via een aspect-benadering tot 
een samenhangend beleid te komen als 

een samenhangende visie op wat dat 
beleid moet voorstellen, zoek is. 

In zijn inleiding doet Schaafsma overi
gens een serieuze poging om "het 
waarom van een cultuurbeleid" duide
lijk te maken; hij noteert wat hij denkt 
en wil, hij probeert terminologische 
duidelijkheid te verschaffen, geeft 
hoofdelementen van beleid aan, maakt 
een schetsje van een beleidsmodel. 
Dat verhaal is vooraf toegezonden aan 
de mede-auteurs, die er blijkbaar wei
nig inspiratie aan hebben ontleend, 
want slechts een enkeling heeft er aan
hechtingspunten in kunnen vinden voor 
de eigen facet-bijdrage. Volgens mij 
zit daar de belangrijkste constructie
fout van de bundel. die ook een aan
tal auteurs parten moet hebben ge
speeld. Daardoor is het nogal een on
samenhangende verzameling geworden 
van brieven uit vreemde maar bevrien
de landen, die slechts gemeen hebben 
dat ze naar één postadres zijn gezon
den. 

Verwarring 

Van een wezenlijke relatie tussen ge
adresseerde en afzender word ik even
min iets gewaar; er zijn brieven ge
wisseld, maar er is geen correspon
dentie tot stand gekomen. Als lezer 
word je dan ook aardig in verwarring 
gebracht - van de inleiding tot de 
epiloog van Schaafsma en alles wat 
er tussen staat. Die verwarring wordt 
niet alleen veroorzaakt door gebrek 
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aan innerlijke en inhoudelijke samen
hang, maar ook door een nogal wille
keurige ordening van de behandelde 
thema's, waardoor bijv. opstellen over 
educatie en kunstzinnige vorming let
terlijk een half boek verwijderd liggen 
van het opstel over onderwijs; iets 
soortgelijks geldt voor literatuur en 
openbaar bibliotheekwerk, voor film
kunst en massamedia. Met een paar 
eenvoudige handgrepen was dit euvel 
te verhelpen geweest, en misschien 
zou daardoor iets aan doorzichtighe'd 

zijn gewonnen. 

De werkelijke oorzaak van de volgens 
mij lage bruikbaarheidsgraad van dit 
boek is vooral gelegen in de wijze 
waarop met begrippen als kunst, cu!
tuur en welzijn wordt omgesprongen, 
met name door Schaafsma zelf. Het is 
mij niet bijster duidelijk geworden om 
welk beleid of beleidsonderdeel het 
uiteindelijk moet gaan: om kunstbeleid, 
om cultuurbeleid of om welzijnsbeleid. 
Schaafsma vertrekt per definitie bij een 
breed cultuurbegrip, hij rekent terecht 
af met de gemeengoed geworden ver
enging van cultuur tot kunst. Tot zover 
is zijn betoog te volgen Maar dan in
e8ns treedt er bij hemzelf een nieuw 
soort verenging op, want hij kruipt in 
zijn schulp als hij zijn toch niet zo heel 
brede cultuurbeleid in verband gebracht 
zet met wat doorgaans welzijnsbeleid 
heet. 

Ik heb de indruk dat hij blijft redene
ren vanuit de kunst en enige aanpalen
de zaken, zoals onderwijs, vorming, 
massamedia en bibliotheekwerk. De 
breedte van zijn beleidsgebied lijkt mij 
breder dan zijn cultuurbegrip, want 
waar cultuur en welzijn bij elkaar ko
men en eigenlijk in elkaar vloeien, 
maakt Schaafsma een bijna paniekeri
ge terugtrekkende beweging. In zijn 
beschouwingen zijn daar veel aanwij
zingen voor, maar nergens blijkt het 
onthullender dan in de inleiding (pag. 
13), waar hij schrijft: "Toch zou het 
onverstandig zijn een cultuurbeleid a 
priori in te kapselen in een welzijns-

beleid, waarvan allerlei vormen van so
ciale zorg, maatschappelijk werk en op
bouwwerk nu al de krachtgste pijlers 
zijn, en de hechtst geinstitutionaliseer
de 'werksoorten'. Dat zou heus niet 
alleen rampzalige gevolgen kunnen 
hebben voor de kunsten die door zich 
met 'cLënten' identificerende 'welzijns
werkers' nogal eens lichtvaardig als 
'elitair' worden afgeschreven". 

Kunst, cultuur en welzijn 

Wat doet Schaafsma in deze paar zin
nen eigenlijk? Zijn brede cultuurbegrip 
ongemotiveerd terugbrengen tot 'de 
kunsten', het nog bredere welzijnsbe
grip valse!ijk vernauwen tot 'allerlei vor
men van sociale zorg, maatschappelijk 
werk en opbouwwerk', het doen voor
komen alsof deze krachtig en hecht 
zijn om tenslotte daaruit, zonder enige 
argumentatie, een spook met 'rampza
lige gevolgen' te construeren. En of dat 
nog niet onzinnig genoeg is, praat hij 
met enig dédain over 'welzijnswerkers' 
die zich identiiiceren met 'cliënten' -
alsof dat nu juist niet een van de be
langrijkste wezenstrekken van welzijns
zorg zou zijn. En wat doen deze zich 
met hun 'cliënten' identificerende 'wel
zijnswerkers' daarenboven: ze schrijven 
de kunsten nogal eens lichtvaardig af 
als 'elitair'. 

Ik zou wel eens willen weten wie ei
genlijk 'elitair' zijn - de welzijnswer
kers, de kunstenaars of Schaafsma? 
Ik denk Schaafsma, want hij voorspelt 
vanuit zijn nauwe veste der kunsten 
'rampzalige gevolgen' uit het er tegen
over gelegen bolwerk van welzijn, dat 
bij hem overigens nog in de maat
schappe!ijk-werk-sfeer van de vijftiger 
jaren is blijven steken. Het is in dit 
licht op zijn minst merkwaardig, dat hij 
in zijn bundel wel artikelen opneemt 
als 'educatie voor welzijn', 'openbaar 
bibliotheekwerk' en 'onderwijs- en cul
tuurbeleid', die hij kennelijk niet met 
welzijnsbeleid in verband brengt, of 
die hij slechts situeert binnen zijn in
gedamde omschrijving van welzijnsbe-
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leid. Hij moet toch weten dat het on
derwijs krachtiger en hechter is dan 
de hele rest van het welzijnsgebied 
samen - en is dat dan ineens niet be
dreigend voor de kunsten? En dan 
maar beweren, dat 'de verbanden tus
sen de elementen of de sectoren van 
de cultuur veelal juist worden verduis
terd door mensen die in het culturele 
werk hun bestaan vinden'. Schaafsma, 
die ook in het culturele werk zijn be
staan vindt, verduistert zelf aardig mee 
met dit soort kromme redeneringen; ik 
kan althans mijn weg niet vinden in 
zo'n doolhof van hersenspinsels. 

De kunst een kasplantje? 

Als ik er toch nog in en vervolgens uit 
probeer te komen, dan begrijp ik, dat 
Schaafsma de kunst een kasplantje 
vindt dat nog de koestering van een 
bijzondere behandeling behoeft, en als 
het ooit zijn volle wasdom bereikt, 
moet het in een keurig aangeharkt 
perk zelfstandig kunnen groeien en 
bloeien, in ieder geval buiten de scha
duwen blijven van zoiets als welzijns
werk. 

Angst voor de 'verdunning' van de 
kunst in de maatschappij. Schaafsma 
staat daarin niet alleen. Sinds de dis
cussies over kunstbeleid zich de laat
ste jaren hebben toegespitst op het 
vaak misverstane begrip 'maatschap
pelijke relevantie', gei"ntroduceerd in 
Nota Kunstbeleid van het ministerie 
van CRM (1972), zijn vooral die Ne
derlanders er door bevangen, die om 
het hardst om een breed cultuurbeleid 
hebben geroepen. Nu van zo'n moge
lijk beleid enige contouren zichtbaar 
worden en kunst in een conceptie van 
welzijnsbeleid zou kunnen komen te 
staan, beroept men zich nogal fanatiek 
op, wat K. L. Poll in NCR-Hande/sblad 
van 24 januari 1975 benoemt als 'het 
eigen specifieke karakter van kunst'. 
Tot nu toe heeft geen van deze dieren
beschermers mij haarscherp duidelijk 
kunnen maken wat het eigen specifie
ke karakter van kunst precies is, maar 

dat zal wel aan mij liggen. Nog minder 
is mij aangetoond waarom dan dat 
eigen specifieke karakter bewaakt moet 
worden, en tegen wie of wat eigenlijk. 
Bovendien zie ik niet in, dat het beleid 
van een overheid het' eigen specifieke 
karakter' van kunst kan aantasten, ver
anderen of bepalen; het 'eigen speci
fieke karakter' wordt volgens mij nog 
altijd aangebracht door de kunstenaar 
en door de sociale omgeving waarin 
hij en zijn kunst verkeren. Of komt die 
bezorgdheid voort uit wantrouwen te
gen een overheid die nu eenmaal -
en terecht - wat anders tegen de 
mensen en hun maatschappij aankijkt 
dan wij tot voor enige jaren gewend 
waren? Zeg dat dan ronduit. Maar pro
beer niet voor suppoost van bedreigde 
kunstschatten te spelen. 

Wettelijke grondslag 

Om de kwetsbaarheid van de kuns
tent!) tegen te gaan wil Schaafsma het 
cultuurbeleid (!) 'hard maken'. Dus 
pleit hij voor een wettelijke grondslag. 
Daar is veel voor te zeggen. Maar het 
lijkt mij wat optimistisch te veronder
stellen dat daarmee de positie van de 
kunst in de maatschappij 'hard' zou 
kunnen worden gemaakt; wel kan de 
dringend gewenste rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid in het overheidsbeleid 
worden bereikt. 

Ik ben ook vóór een wettelijke grond
slag, maar ik huiver toch voor een 
soort wetgeving dat tot starre onbe
weeglijkheid kan leiden, dat voor de 
lange duur dingen vastpint die juist de 
nodige speelruimte moeten houden -
of dat kunst is of iets anders dat tot 
onze cultuur gerekend kan worden. Ik 
heb de indruk dat menigeen die om 
rechtszekerheid schreeuwt, niet vol
doende in de gaten heeft dat hij daar
mee ook iets inlevert van zijn eigen 
vrije marge. Me dunkt, overigens, dat 
dit een kwestie van politieke afweging 
zal moeten zijn bij het veranderen of 
vaststellen van wetten, zeker waar het 
permanent verschuivende zaken als 
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cultuur en welzijn betreft. Hoe kun je 
minimale rechtszekerheid verwerven, 
hoe kun je rechtsgelijkheid verzekeren, 
en tegelijk maximale flexibiliteit behou
den? 

Ook Schaafsma is in die richting op 
zoek gegaan. In zijn inleiding maakt hij, 
zonder nadere argumentatie, al een 
keus voor een eigen wet voor de cul
tuur (= kunsten). Zonder de daarop 
volgende artikelen van zijn mede-au
teurs in zijn beschouwingen en over
wegingen te betrekken, werkt hij die 
gedachte in zijn 'Epiloog' zonder blik
ken of blozen uit in een 'Wet Culturele 
Voorzieningen' - een 'instrument ter 
schepping en waarborging van voor
waarden'. Hij verzuimt echter aan te 
geven welke 'culturele voorzieningen' 
hij op het oog heeft en om welke 
'voorwaarden' het hem te doen is. Het 
wordt mij nog waziger als Schaafsma 
vervolgens op de toer gaat van 'een 
raamwet' en 'een subsidiewet' , weder
om zonder bruikbare omschrijving. Wat 
hij wil, is mij althans niet geheel dui
delijk; waarom hij zo'n afzonderlijke 
wet wil, verklaart hij wel. Hij zet zich 
namelijk opnieuw af tegen inpassing 
van het 'cultuurbeleid' in 'een algeme
ne wet welzijnszoorzieningen', op grond 
van het benevelde argument: 'Daarvoor 
is het maatschappelijk welzijn mij een 
te verwarrend conglomeraat van zaken 
die weliswaar verband houden, maar 
waartussen de onderlinge relaties eerst 
zichtbaar moeten worden gemaakt' 
(pag. 239). Ja, en stel daar tegenover 
het kristalheldere conglomeraat dat 
Schaafsma cultuur noemt, dan zie je 
als bij toverslag de onderlinge rela
ties zichtbaar worden, die zóveel 'ver
band houden', dat zij zich uitnemend 
lenen voor een 'Wet Culturele Voor-

zieningen'. Want dat was toch wat hij 
wilde zeggen? Of is zijn afzonderlijke 
wet toch vooral ingegeven door zijn 
'pragmatische overweging' (pag. 239), 
dat 'cultuur makkelijk in de zee van het 
welzijn zou kunnen verdrinken'? Het is 
mij een volslagen raadsel. Maar het 
zou best kunnen, dat mensen als 
Schaafsma - die zijn te rekenen tot 
de opinieleiders in ons kleine wereld
je van de cultuurpolitiek - lijden aan 
een ernstige vorm van koudwatervrees, 
die hen gaandeweg verder zal isoleren 
van de maatschappelijke werkelijkheid 
en dus van een cultuur waarvoor zij 
zeggen op te komen. 

Zwakke en witte plekken 

Als een bundel opstellen, met een in
leiding en een uitleiding, aanleiding 
biedt tot zoveel kanttekeningen en vra
gen, moet hij toch niet zo beroerd zijn 
als op het eerste gezicht lijkt. Dat is 
zo. Het is goed dat het boek er is. 

Er staan enkele, eerder met name ge
noemde artikelen in die ik het lezen 
en het verder doordenken dik de moei
te waard vind. Er komen echter nogal 
wat zwakke plekken in voor; een en
kel artikel (beeldende kunsten, muziek 
en dans, monumenten) vind ik zelfs 
benedenmaats, en bovendien zitten er 
tal van witte plekken in (kunstonder
wijs, sociaal-economische positie kun
stenaars, sociaal-cultureel werk, cul
tuurparticipatie van de bevolking e.d. 
ontbreken). Maar wat erger is: de po
ging om een perspectief te ontwikke
len op een cultuurbeleid dat dieper 
steekt dan een wat breder dan normaal 
uitgevallen kunstbeleid, is in mijn ogen 
mislukt. En ik meende, dat 'Aspecten 
van cultuurbeleid' daartoe op zijn minst 
had willen inspireren. 

Paul Beugels* 

* De heer P. J. Beugels, directeur van de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming 
te Amersfoort, is tevens beleidsadviseur van de minister van CRM. Hij is lid van de Stuur
woep Welzijn van het Centrum voor Staatkundige Vorming. (Red.). 
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Nederland, Europa en het kernwapen 

Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken: "Moet het Westen zeggen dat 
het nooit als eerste kernwapens zal inzetten?": Den Haag, 1974, 25 pag.; f 2,-; 
Idem: "Kernwapens voor West-Europa?"; Den Haag, 1974; 107 pag.; f 6,-. 
(Het NIVV is gevestigd in Den Haag, Alexanderstraat 7; tel. (070) 469412). 

Het NIVV zorgde vorig jaar voor twee 
belangrijke publikaties. Over een zgn. 
no first use-verklaring van het Westen 
en over de onder de oppervlakte slui
merende, maar immer broeiende kwes
tie of West-Europa moet overgaan tot 
de opbouw van een eigen kernmacht. 
Beide studies werden verricht op ver
zoek van de Nederlandse regering. 

Het zijn zeer lezenswaardige geschrif
ten. In de nabije toekomst zullen de 
behandelde onderwerpen in de aan
dacht van de Nederlandse politici blij
ven. Ik beveel dus de lezing ervan ten 
zeerste aan. Een waarschuwing voor
af: het is geen eenvoudige lectuur, 
maar het NIVV heeft er wel naar ge
streefd het resultaat van zijn onder
zoeken zo beknopt mogelijk weer te 
geven. 

De studie over een verklaring van de 
NAVO dat zij niet als eerste kernwa
pens zal gebruiken rekent af met de 
gemeenplaatsen die hierover in de Ne
derlandse politiek opgeld doen. Wat 
men ook moge denken over de al dan 
niet bestaande noodzaak C.q. aan
vaardbaarheid van zo'n verklaring, met 
één klap is de discussie op een ver
antwoord niveau getild. Het NIVV ziet 
niets in een verklaring van het Westen 
dat het niet als eerste zal overgaan tot 
het gebruik van kernwapens. Zij zou 
nauwelijks geloofwaardig zijn en bij de 
Sowjetunie het vermoeden kunnen 
doen rijzen dat het Westen zich op het 
Europese toneel sterker voelt dan het 
is, misschien zelfs sterker is dan de 
Sowjetunie denkt dat het is. 

De stijl van het geschrift is hier en 
daar tamelijk moeizaam. Overigens 
wordt de logica nergens geweld aan
gedaan, maar iets meer overzichtelijk-

heid zou voor de lezer de toeganke
lijkheid van de belangrijke inhoud van 
de publikatie vergroot hebben. 

Westeuropese kemmacht 

De studie over een Westeuropese 
kernmacht is voortreffelijk van stijl, 
helder en overzichtelijk. Enigszins ver
rassend is de uitvoerige inleiding over 
geweten en strategie, waarin de ethi
sche problemen, verbonden aan de 
omgang met kernwapens, beproken 
worden. Het is niet dUidelijk, waarom 
juist in deze publikatie deze inleiding 
werd opgenomen, maar de paragraaf 
is overigens op zichzelf zeer verhel
derend. De studie biedt de lezer schat
ten van informatie over de bestaande 
Britse en Franse kernmachten. Het me
rendeel daarvan is wel elders te vin
den, maar het opsporen ervan zou de 
gemiddelde Nederlander veel inspan
ning kosten, terwijl men dan nog zelf 
voor de groepering van de gegevens 
zou moeten zorgen. 

Het NIVV trekt geen conclusies ten 
aanzien van de vraag of West-Europa 
al dan niet tot de opbouw van een 
eigen kernmacht zou moeten overgaan. 
Wat doet het instituut dan wel? Het 
gaat uit van het streven van de EG
leden naar een Europese Unie, te be
reiken vóór 1980, en tegen die achter
grond plaatst het de toekomst van de 
Britse en Franse kernmachten. Het 
NIVV acht het een illusie dat Engeland 
en Frankrijk hun kernmachten in de 
vestiaire van een Europese Unie aan 
een kapstok zullen hangen. Het meest 
waarschijnlijk wordt geacht dat de dis
cussie zal gaan over de volgende si
tuatie: een Europese kernmacht (bun
deling van de Britse en Franse) met 
een minimale tot optimale afschrik-
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blgsmacht, geïntegreerd in een Euro
pese Unie, die een Atlantische functie 
op zich neemt, zeker in het begin. 

De Nederlandse positie 

Een Nederlandse regering die bij het 
voeren van een beleid ten opzichte 
van een Europese Unie tegen zo'n 
kernmacht aanloopt, zal de consequen
ties voor de verdere Atlantische sa
menwerking zwaar moeten laten we
gen. Ook als de Amerikanen geen be
zwaar tegen zo'n kernmacht zouden 
8antekenen (hetgeen te bezien valt), 
dan nog zou Den Haag zich moeten 
afvragen of zo'n Europese nucleaire 
inspanning de Atlantische conceptie 
niet naar de achtergrond dringt. Aldus 
de studie. 

Naar de mening van het NIVV zou de 
Nederlandse regering zo'n Europese 

kernmacht alleen af kunnen wijzen al~ 
zij ervan overtuigd is dat de Ameri
kaanse veiligheidsgaranties net zo lang 
blijven bestaan als wij Europeanen ze 
nodig hebben, of dat ze nu al een zo 
geringe betekenis hebben dat er niets 
voor in de plaats hoeft te komen als 
ze helemaal zouden vervallen. 

Tenslotte, het valt op dat de regering 
tot nu toe zeer summier is geweest in 
haar reacties op de NIW-studies. Zo 
werd in de Defensienota over het ge
schrift inzake no first use alleen opge
merkt, dat de regering daarop in de 
Ontwapeningsnota terug zal komen. 
De studie over een Europese kern
macht werd nog nergens ter sprake 
gebracht. Durft de regering niet goed 
wegens de politieke gevoeligheid van 
de onderwerpen? Wat een staaltje be
stuurskracht zou dat zijn! 

J. J. M. Penders" 

* Drs. Penders, ambtelijk secreta;Îs van de Tweede-Kamerfractie van de KVP, is lid van de 
pa.rtijra~d en van de Adviescommissie inzake vraagstukken van ontwapening en internationale 
velliqheld en vrede. (Red.). 

Ontvangen publikaties 
Milieu, groei en schaarste 

Geschrift van de Prof. mr. B. M. Te/

dersstichting; uitg. Marinus Nijhof, Oen 

Haag; 1975; 204 pag.; f 16,50. 

D!t rapport tracht vanuit een I:berale 
maatschappijvisie te komen tot een 
aantal conclusies en aanbevelingen 
voor een te voeren milieu- en schaar
stebeleid. Het houdt zich vooral bezig 
met de oorzaak van de problemen, de 
groei. Deze wordt onderscheiden in 
groei van de bevolking, van de pro
duktie per hoofd van de bevolking, en 
van de vervuiling per eenheid produk
tie. De voornaamste conclusies waar
toe de samenstellers komen, zijn: 

1. de bevolkingsgroei zal overal in de 
wereld moeten worden afgeremd, 
en zal zo snel mogelijk tot stilstand 
moeten komen; 

2. de groei van de fysieke produktie 
per hoofd van de bevolking zal in 
de wereld als geheel voorlopig 
moeten doorgaan, gezien het feit 
dat grote groepen van de wereld
bevolking nog steeds aan de rand 
van het bestaansminimum leven en 
aan vele redelijke verlangens nog 
niet kan worden voldaan; deze 
groei zal selectief moeten zijn, 
d.w.z. meer rekening moeten hou
den met milieu-eisen en met de 
schaarste van energie en grond
stoffen; 

3. de vervuiling per eenheid produk
tie zal sterk moeten worden terug
gebracht door het stellen van gelei
delijk strenger wordende milieu
kwaliteitsnormen en het aan de pro
duktieprocessen toerekenen van de 
aan de vervuiling verbonden maat
schappelijke kosten. 
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Een eerlijk deel van de koek 

door G. Gerritse; uitg. Boekencentrum, 
Den Haag; 7974; 45 pag.; f 4,50. 

Dit boekje, verschenen in de actuele 
brochurereeks Signalen, gaat over in
komensverdeling en inkomenspolitiek. 
Waarom voegt de auteur dit geschrift 
toe aan de overvloed van wat er de 
laatste jaren op dit terrein gepubliceerd 
is? In de eerste plaats hebben de olie
landen ons er op gewezen dat de 
voortgaande economische groei, die 
zo fijn hielp om verdelingsproblemen 
te maskeren, helemaal niet zo zeker 
is als wij tot voor kort dachten. In 
een stagnerende of achteruitlopende 
economie zijn onbevredigende wel
vaartsverhoudingen alleen door her
verdeling te wijzigen. In de tweede 
plaats is er de actie van de industrie
bonden om zelf met een plan voor een 
billijke inkomensverdeling op tafel te 
komen. In de derde plaats is er de 
(inmiddels verschenen) regeringsnota 
over de inkomenspolitiek, waarvoor de 
schrijver alvast een stukje denkwerk 
wilde bieden. Het boekje geeft enig 
inzicht in cijfers en begrippen. Er wor
den meningen gegeven van politieke 
en sociale organisaties en van een 
aantal deskundigen. Bij het bezien van 
de stof heeft de auteur getracht te re
deneren vanuit een christelijke levens
beschouwing. Hij is er van overtuigd 
dat deze levensbeschouwing van zeer 
groot belang is bij het vinden van de 
juiste benadering van het grote pro
bleem in het inkomensbeleid, namelijk: 
wat is een juiste, een billijke, een 
rechtvaardige inkomensverdeling? 

Gezond fiscaal beleid 

Beschouwingen over ondernemer en 
belastingheffing; uitgave van het Ver
bond van Nederlandse Ondernemin
gen en het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond, Den Haag; 7975; 
39 pag.; f 7,50. 

Ondernemingen zijn een belangrijke 

bron van welvaart in ons land. De 
overheid zal hiermee rekening moeten 
houden bij haar beleid, en dus ook bij 
haar belastingbeleid. Geleidelijk aan, 
aldus deze publikatie, zijn alle moge· 
lijkheden die als aangrijpingspunt kun
nen dienen voor de belastingheffing. 
benut: de arbeid, de omzet, de winst 
Vervolgens is er de regelmatige ver
hoging van de verschillende belasting
tarieven. De laatste vijftien jaar nam 
de belastingdruk toe van 25% tot 31 % 
van het nationale inkomen in 1974, en 
heeft hij vrijwel geen onderdeel van 
het ondernemingsgebeuren onberoerd 
gelaten. In deze periode zijn de om
standigheden die van belang zijn voor 
de financiële positie van ondernemin
gen, sterk gewijzigd. De voornaamste, 
onderling samenhangende ontwikkelin
gen waarmee de ondernemingen wor
den geconfronteerd, zijn: de aanhou
dende inflatie, de sterke groei van de 
afdrachten van belastingen en sociale 
premies aan de collectieve sector, de 
grote stijging van de arbeidskosten, 
en de aanhoudende daling van de ren
tabiliteit. Als gevolg van deze ver
schijnselen groeit de behoefte van on
dernemingen aan financieringsmidde
len voor een adequaat produktie- en 
distributieproces Het fiscale beleid 
van de overheid zal er, aldus het VNO 
en het NCW, rekening mee moeten 
houden dat de onderneming in gezon
de staat moet kunnen blijven en, waar 
nodig, kan herstellen. 

Naar een liberaal landbouwbeleid 

Geschrift van de Prof. mr. B. M_ Tel
dersstichting; uitg_ Marinus Nijhof, Oen 
Haag; 7975; 93 pag.; f 12,50_ 

De opzet van dit rapport is een libe
rale visie te presenteren op de ont
wikkeling van de Europese landbouw 
op korte en lange termijn, alsmede 
een beleidsvorm om aan die visie ge
stalte te geven_ De samenstellers heb
ben zich bewust geconcentreerd op de 
economische kant van dit vraagstuk. 
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Ook is echter ingegaan op de beteke
nis van de landbouwers als sociale 
groep, die in de toekomst voor ingrij
pende veranderingen in de bedrijfs
vorming zal komen te staan, en op de 
invloed van het landbouwpolitieke sub
systeem. Gesteld wordt dat geen en
kele vorm van landbouwpolitiek tot op 
heden geslaagd kan worden genoemd. 
De samenstellers proberen te komen 
tot een integrale conceptie die volgens 
hen de beleidsmakers zou moeten aan
spreken. Uitgangspunt is, dat het eco
nomische leven het meest gebaat is 
bij een ondernemingsgewijze agrari
sche produktie en dat een vrije we
reldmarkt nog steeds het beste alloca
tiemiddel is voor produktieve krach
ten. Bij de noodzakelijke aanpassing 
van de agrarische structuur moeten 
mogelijkheden tot bedrijfsvergroting 
vooral aan de moderne ondernemers 
worden geboden, omdat zij openstaan 
voor veranderingen en voor moderne 
produktiemethoden. Voor boeren-oude
stijl moeten financiële tegemoetkomin
gen, maatschappelijke begeleiding en 
omscholing het vertrek uit de land
bouw meer aanvaardbaar en aantrek
kelijker maken, aldus dit rapport uit 
VVD-kring. 

Memorietafel van het christelijk onder
wijs 

De geschiedenis van de schoolstrüd; 
door drs. T. M. Gilhuis; uitg. Kok, Kam
pen; 1974; 208 pag.; f 19,90. 

Dit boek beschrijft de strijd van hen 
die in de vorige eeuw ijverden voor 
een School met den BÜbel. Het is een 
gedachtenis met de portretten van 
vooraanstaanden en achtergeblevenen. 
Allereerst komen ter sprake de Afge
scheidenen, die in 1834 vroegen om 
een school waarbinnen de kinderen 
onderwezen zouden worden in de waar
heid die 'naar de godzaligheid is'. Tot 
dan bestonden er alleen staatsscholen. 
Velen die geen vergunning voor een 
bijzondere school kregen, begonnen 

illegaal. Vervolgens Groen van Prinste
rer in zijn strijd voor christelijk onder
wijs - de eerste die van protestants
christelijke zijde de schoolstrijd inluid
de. En dan De Savornin Lohman: 'Wij 
vragen geen christelijke scholen aan 
de staat. Van de staat vragen wij 
slechts vrijheid'. De schrijver geeft de
ze en minder bekende namen in een 
overzicht dat vol staat met citaten uit 
redevoeringen, uit de bijbel, uit oude 
schoolboeken, en met een groot aan
tal portretten. Het boek bedoelt niet 
alleen een bronnengeschrift te zijn, 
maar tegelijkertijd een motivatie voor 
nu en de toekomst. 

Universiteit, democratie en wetenschap 

Geschrift van de Prof. mr. B. M. Tel
d9rsstichting; uitg. Marinus NÜhof, Den 
Haag; 1975; 120 pag.; f 12,-. 

Dit boekje bevat een aantal gedach
ten over de universitaire bestuurs
structuur volgens de Wet Universitaire 
Bestuurshervorming (WUB) van 1970. 
Deze wet draagt een tijdelijk en ex
perimenteel karakter. Over enige tijd, 
wellicht in 1976, zal een uitdrukkelijke 
uitspraak van de wetgever over het 
functioneren van deze wet noodzake
lijk zijn. Daarom achten de samenstel
lers van dit rapport een enigszins uit
voerige behandeling van het univer
sitaire bestuur, zoals het onder de 
vigeur van de WUB functioneert, ge
wenst. Zij noemen hun oordeel voor
lopig, terwijl ze ook rekening hebben 
gehouden met aanloopmoeilijkheden 
die de eerste ervaringen met de nieu
we bestuursorganen kunnen hebben 
beïnvloed. Geconcludeerd wordt dat 
de WUB onvoldoende duidelijk heeft 
gemaakt, in hoeverre democratisering 
ertoe heeft bijgedragen dat het niveau 
van wetenschappelijk onderwijs en on
derzoek zo hoog mogelijk kan worden. 
Het rapport ziet een aantal tekortko
mingen in deze wet: controle en cor
rectiemogelijkheden op onjuiste be
sluiten ontbreken in veel gevallen; het 
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-
bestuursstelsel van de WUB is on
evenredig kostbaar; onvoldoende aan
dacht voor de academische vrijheid; 
rechtsbescherming en beroepsmoge
lijkheden zijn onvoldoende geregeld. 
Men is niet bepaald optimitisch aan
gaande het positieve effect van de 
WUB op de kwaliteit van het onder
wijs en onderzoek. De samenstellers 
hebben zelf een bestuursstructuur ont
worpen, waarbij gebruik is gemaakt van 
een aantal positieve verworvenheden 
van het bestuursstelsel van de WUB. 

Visies op subcultuur 

door Rolf Schwendter; uitg. Boom, 
Meppel; 1974; 352 pag.; f 24,50. 

Er bestaat nog geen eensluidende en 
consistente theorie omtrent de sub
cultuur. Verschillende auteurs spreken 
elkaar tegen wat betreft de wezenlijke 
inhouden en processen die een sociaal 
verschijnsel zoals de subcultuur ken
merken. De schrijver tracht in de hui
dige chaotische sociale verschijnselen 
die men subcultuur pleegt te noemen, 
enige ordening aan te brengen, en on
derscheidt naast het establishment van 
de machthebbers en de compacte 
meerderheid van arbe'ders, employés 
en de kleine burgerij, de progressieve 
en regressieve subcultuur en de ra
tionalistische en emotionele subcultu
ren. Hij onderscheidt en bespreekt o.a. 
de marxistische, polyarchistische, anar
chistische, evolutionistische, technolo
gische en esoterische vooruitgangsbe
grippen en hun mengvormen. Van een 
gecoördineerd tegenmilieu dat werke
lijk doelbewust in solidariteit en met 
een gezamenlijke strategie maatschap
pelijke veranderingen kan brengen, is 
nauwelijks sprake. Pogingen daartoe 
hebben veelal tot een echec gele'd. 
Een deel van de subcultuur wordt ont
kracht en vruchteloos doordat het op
genomen in en geïntegreerd wordt door 

de commercie (mode, grammofoonpla
ten, posters, massamedia, enz.) of ge
isoleerd (hippies, druggebruikers, enz.) 
Desondanks hebben - zeker ook in 
Nederland - vele subculturele groe
peringen met hun normen en waarden 
veranderingen teweeg gebracht. 

Kunst zinnig subsidiëren 

Geschrift van de Prof. mr. B. M. Tel
dersstichting; uitg. Marinus Nijhof, Den 
Haag; 1974; 65 pag.; f 7,20. 

Dit rapport is toegespitst op het for
muleren van aanbevelingen voor maat
regelen die het scheppen van vormen 
van Nederlands geesteswerk zouden 
kunnen steunen - aanbevelingen dus 
voor de subsidiëring van kunstuitingen. 
Allereerst worden de grondslagen om
schreven waarop naar de mening van 
de samenstellers een cultuurbeleid 
moet berusten. Vervolgens gaan zij na, 
welke fe:telijke gegevens over de ont
wikkeling van de overheidsuitgaven 
voor de cultuur en over culturele over
heidssubsidies beschikbaar zijn. Ook 
bespreken zij de vraag of kunst door 
de overheid of door het particulier ini
tiatief moet worden gefinancierd. Daar
na wordt ingegaan op de controle op 
de besteding van de subsidies en het 
bestuurlijke aspect van kunstsubsidië
ring. Voorts worden enige algemene 
principes op het terrein van de kunst 
aangestipt. Tenslotte doen de schrij
vers enige aanbevelingen, zowel voor 
het terrein waarover de overheidszorg 
voor de kunst zich uitstrekt, als voor 
de subsidiepolitiek zelf. In en'ge aan
hangsels worden gegevens verstrekt 
over de betekenis van het subsidie
verschijnsel voor de gehele volkshuis
houding, over de omvang van culturele 
subsidies, over economische overwe
gingen voor subsidieverlening en over 
een subsidieregeling van de gemeente 
Den Haag. 
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Nationale parken en landschapsparken 

P. C. E. van Wijmen'~ 

INLEIDING 

In de afgelopen decennia ontwaakte eerst bij de enkeling het besef, dat 
natuurbehoud en milieubeheer levensvoorwaarden voor de mens vor
men. Men denke slechts aan Rachel Carsons 'Silent Spring', dat in 1962 
verscheen; hier te lande waren in een vroeg stadium o.a. Chr. van Leeu
wen en V. Westhoff op het terrein der ecologie bezig met hun onder
derzoekingen. Wat later ontstonden overal actiegroepen, die hun horzel
functie met incidentele successen beloond zagen, totdat ten leste ook 
de overheid het inzicht en de daadkracht kreeg om haar beleid niet 
alleen meer economisch, maar ook ecologisch te funderen - het twee
de althans in aanzet. Het door de Stichting Natuur en Milieu geformu
leerde principe 'Opschorten en herwaarderen' vond weerklank, getuige 
de regeringsbeslissingen ten aanzien van Oosterschelde en Dollard. 

Een ander concreet resultaat van de beleidsombuiging, die immers ge
paard zal moeten gaan met het stellen van nieuwe prioriteiten, is te 
vinden in het in februari jl. verschenen tweedelige advies van de Inter
departementale Commissie Nationale Parken (deel I van het advies han
delt hierover) en Nationale Landschapsparken (deel 11)1. Dit dubbel-ad
vies zal hier worden besproken, waarbij zij aangetekend, dat voor zo
veel mogelijk, buiten beschouwing moet blijven de zgn. Re/atienota2

, 

die tegelijk verscheen en waarmee de ministers van Landbouw resp. 
Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk het groene drieluik completeerden. Men houde 
overigens goed in het oog, dat deze Relatienota is ondertekend door 
de verantwoordelijke leden van het kabinet en dat er een regeringsbe
slissing aan ten grondslag ligt, zulks in onderscheid met het advies, 
dat door een ambtelijke commissie werd samengesteld. Het lijkt niet 
dienstig dat advies hier nu te herhalen of samen te vatten: de betref-

• Mr. Van Wijmen, advocaat te Breda, is vice-voorzitter van de Stichting Brabants Landschap 
en voorzitter van de afdeling Breda van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver
eniging (KNNV). (Red.). 
r Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 283, nrs. 1 en 2, resp. 13 284, nrs. 1 en 2; beide ge
publiceerd op 3 februari 1975; uitg. (In 2 delen) Staatsuitgeverij, Den Haag. (Het deel over de 
nationale landschapsparken is een Int er i m -advies). (Red.). 

1 Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud; Tweede Kamer, zi:ting 
1974-1975, 13 285, nrs. 1 en 2; eveneens gepubliceerd op 3 februari 1975; uitg. Staatsuitgeverij, 
Den Haag. Zie ook het artikel van drs. Bolten in dit nummer. (Red.). 
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fende stukken worden dus bekend verondersteld. Analyse en commen
taar zijn meer op hun plaats en kunnen, soms afgewisseld door gedach
ten over verwante problemen, misschien bijdragen tot de discussie over 
de belangrijke materie der nationale parken en landschapsparken. 

Nadat enkele kernbegrippen aan de orde zijn geweest, zal aandacht 
worden geschonken aan de karakteristieken van de parken, aan de se
lectie en de daartoe vereiste landschapstypologie. Voorts komen aan 
de orde de voorhanden of gewenste middelen ter realisering van de 
plannen, waarbij enerzijds de regelingen op het stuk van ruimtelijke or
dening, anderzijds de inrichting en de beheersmethoden en -overeen
komsten van betekenis zijn. 

LANDSCHAP 

Het valt op, dat het Advies Nationale Parken met de deur in huis valt 
in dier voege, dat na een korte inleiding al direct wordt doorgestoten 
naar het doel van deze parken - veiligstelling van natuur en waarde
vol landschap -, waarop de definitie van het nationale park volgt. De 
commissie veronderstelt het begrip 'landschap' blijkbaar bekend en/ol 
durfde zich niet aan een omschrijving te wagen. Nu weet ieder welis
waar wat wordt bedoeld, maar al te grote vanzelfsprekendheid biedt 
toch ook risico's, bijv. dat het eigenlijke kernpunt: de vraag waarom 
veiligstelling en behoud van natuurwaarden nu zo belangrijk zijn, onder 
tafel verdwijnt. En juist het antwoord op deze vraag moet zo duidelijk 
en dwingend zijn, dat het ons er toe brengt de noodzakelijke politieke 
wil te richten op het tot stand brengen van de parken, mét de daaraan 
verbonden inspanningen en offers van wetgevende, bestuurlijke en 
financiële aard. 

Nu is het begrip 'landschap' inderdaad buitengewoon moeilijk te defi
finiëren. Hier wordt dan ook volstaan met een benaderende kenschets. 
Men zou kunnen zeggen, dat een landschap de verschijningsvorm is 
van een bepaald type ecosysteem, de wijze waarop zich zo'n systeem 
uitdrukt in bodem en begroeiing 3 Landschap is zichtbaar geworden 
natuur, en dan zichtbaar voor de mens die er in leeft, werkt of verblijft. 
Het landschap heeft begripscomponenten van zowel ecologische, fy
sisch-geografische en geomorfologische aard, als van optische, psychi
sche en ethetische betekenis. Hoedanigheden zoals belevingswaarde ol 
'grote schoonheid' (vergelijk de IUCN-definitie, waarover hieronder 
meer) komen dan naar voren. 

Is het landschap dus als gekend en beschreven verschijnsel gerelateerd 
aan de mens, die het bovendien soms, als onderdeel van het betreffen-

:l Aspecten van stedebouwkundige 2ard worden met opzet buiten beschouwing gelaten, 0.8.: om
dat zij veel te ver zouden voeren. 
Kerstens spreekt in een "benaderende omschrUving" van het begrip landschap over "de ruim
telUke gestalte van een omgeving". Visscher definieert als volgt: "Het totaalbeeld. dat de 
aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen opleveren, of een gebied met karakteristie
ke kenmerken". Voor vindplaatsen zie de literatuuropgave op pag. 21. 
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de ecosysteem, in belangrijke mede heeft gevormd, de natuur is een in 
feite van de mens onafhankelijk gegeven, waarmee allerminst wil zijn 
miskend, dat de mens zelf tot de natuur behoort, er deel van uitmaakt 
en er niet zonder kan! De laatste vijf woorden zijn van cruciale bete
kenis in de gedachtengang, want de natuur en mitsdien het landschap 
zijn als basisvoorwaarden voor menselijk bestaan dus volstrekt onmis
baar. Hun vaak irreversibel teloorgaan en verval moet dan ook worden 
gekeerd, of we dat nu graag willen of niet. En het is hierin, dat het 
grondmotief voor veiligstelling en behoud in politicis gevonden zal moe
ten worden. Het advies over nationale parken en landschapsparken 
heeft in dezen politieke relevantie en spreekt duidelijke taal, juist wat 
betreft die veiligstelling van natuur en landschap en de wijze waarop. 
Terzijde wordt er overigens - en zeker voor het CDA-forum - op 
gewezen, dat natuurbehoud ook en veeleer als ethisch postulaat oog
merk bij ons handelen zou moeten zijn! 

NATIONALE PARKEN 

De beide delen van het advies bevatten definities waaruit zich onder
scheidende kenmerken laten aflezen. De nationale parken bestaan 'uit 
natuurterreinen, wateren enlof bossen met een bijzondere natuurlijke 
en landschappelijke gesteldheid en een bijzonder planten- en dieren
leven' (deel I, pag. 3). Interessant is, dat deze begripsomschrijving af
wijkt van die welke de IUCN in 1969 te New Delhi formuleerde: men 
stelde drie criteria waaraan een 'relatief groot gebied' moet voldoen om 
als nationaal park beschouwd te kunnen worden, te weten de aanwezig
heid àfwel van één of meer niet wezenlijk door menselijke bewoning of 
exploitatie veranderde ecosystemen, àfwel van plant- en diersoorten, 
geomorfologische omstandigheden en biotopen van bijzondere weten
schappelijke, educatieve en recreatieve betekenis, àfwel van natuurlijke 
landschappen van een grote schoonheid. De commissie heeft er wijs 
aan gedaan zich te beperken in vergelijking tot de IUCN. De omschrij
ving van de commissie is ruimer en minder subjectief, met name door 
het ontbreken van het begrip schoonheid, terwijl landschappen die vol
doen aan het eerste IUCN-criterium (niet door de mens beïnvloede eco
systemen) in ons land nauwelijks meer voorkomen. Waarschijnlijk kun
nen slechts het Waddengebied en misschien de getijdenwateren in Zuid
west-Nederland, C.q. wat daarvan over is, hiertoe worden gerekend. De 
menselijke invloed is in de hier te lande voorkomende landschappen 
juist dikwijls van mede-constituerende betekenis geweest, ja soms zelfs 
vereiste voor instandhouding (bijv. heidelandschap). De commissie opent 
terecht de mogelijkheid, dat dergelijke landschappen de status van 

nationaal park krijgen. 

Blijkens de definitie bestaan er de volgende criteria voor een nationaal 

park: 
_ een minimum-grootte - minstens 1000 hectare, een omvang die uit 
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beheersoogpunt gewenst is, o.a. om over voldoende zoneringsmoge
lijkheden te beschikken, zodat kwetsbare gedeelten niet aan re
creatiedruk ten offer vallen (deel I, pag. 4); 

een aaneengesloten ligging - het relatief kleine formaat zal in de 
ogen van de commissie geen enclaves vedragen; 

het gebied bestaat uit natuurterreinen, wateren en!of bossen - ge
lukkig een ruime omschrijving, waarin bovendien is voorondersteld 
de afwezigheid van bewoning of bedrijfsmatige exploitatie; - een 
beheerderswoning is misschien toelaatbaar, bedrijvigheid van land
bouwkundige of recreatieve aard in geen geval; 

en tenslotte het bijzondere van natuur, landschap, planten- en die
renleven - men zou kunnen zeggen het bij uitstek gave en onder
scheidende karakter van het betreffende (half-)natuurlijke landschap, 
de representativiteit ervan, zoals de commissie zelf aangeeft (deel I, 
pag. 4); de kwalificatie 'bijzonder' is overigens even essentieel voor 
de selectie van de nationale parken als zij vaag is in haar betekenis 
en inhoud. Vandaar dat hieronder enige uitwerking volgt. 

Een bepaald ecosysteem drukt zich op een eigen wijze uit in het land
schap en dat moet als het ware afleesbaar zijn. Dus toch het eerste 
criterium van de IUCN in New Delhi? Nee, want zoals reeds opgemerkt 
zijn diverse landschapstypen nu juist (mede) te danken aan menselijke 
tussenkomst; alleen was die aangepast in plaats en tijd. Men werkte 
geleidelijk, kleinschalig, in kalm tempo. Men deed overal wat anders, 
maar altijd hetzelfde: de ecologische inpasbaarheid van het menselijk 
handelen leverde ruimtelijk gezien variatie op, maar temporeel be
schouwd juist continuïteit. Aldus kon een in hoge mate stabiel en ge
varieerd systeem ontstaan met een grote fijnkorreligheid en een gaaf 
landschapsbeeld, doorspikkeld en doorregen met de ook in het advies 
passim genoemde kleinere natuurelementen (voorbeelden in deel I!, 
pag 11)4. Toegepast op 'planten- en dierenleven' biedt het criterium 
'bijzonder' aanzienlijk minder problemen, o.a. omdat hier maatstaven 
als zeldzaamheid, diversiteit en dergelijke kunnen worden gebruikt. 

NATIONALE LANDSCHAPPEN 

Als opmerking vooraf moge dienen, dat gelukkig de wonderlijke naam 
'nationale landschappen' nauwelijks meer wordt gebruikt. Verkeerde 
associaties worden daardoor vermeden, bijv. die met een uniek Neder
lands landschap - waarmee niet gezegd wil zijn, dat zulks niet kan 
bestaan, maar bedoeld als zodanig wordt het in elk geval nietS Voorts 

, Uitvoeriger hierover: Mörzer Bruijns in .. Nationale landschappen"; uitg. Oosthoek, Schel tema 
en Holkema, Utrecht; 1974; pag. 13. 
5 Zie over de naamgeving ook Drs. D. H. Franssems: "De landbouw en de landschapsparken" 
in "Nationale Landschappen"; uitg. Oosthoek, Scheltema en Holkema, Utrecht 1974, pag. 36. 
In het eerste deel der Oriënteringsnota R.O. komt de aanduiding "Nationaal Landschap" nog 
voor. Men achtte daar een verklarende voetnoot qewenst. 
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zij er op gewezen, dat met betrekking tot de nationale landschapspar

ken van een interimadvies sprake is. 

Men vindt de definitie van een nationaal landschapspark in deel 11 van 
het advies op pag. 7. Hieraan zijn andermaal de criteria voor het park 
te ontlenen. Zo is er een minimum-omvang voorgesteld - 10.000 hec
taren, al zullen er vermoedelijk aanmerkelijk grotere landschapsparken 
komen (deel 11, pag. 8). Ook hier is vervolgens sprake van natuurter
reinen, wateren enjof bossen, maar bovendien zullen in het landschaps
park zijn begrepen cultuurgronden en nederzettingen! Gezien de voor
genomen grootte valt daaraan niet te ontkomen, maar er bestaat voor 
de commissie ook een meer principiële reden om dergelijke vormen 
van bodemgebruik onder de conserverende werking van het nationale 
landschapspark te willen brengen. Zij geeft dat zelf heel duidelijk aan 
(deel 11, pag. 7) als zij stelt dat de natuurbescherming tot nu toe te veel 
geschiedde door veiligstelling van 'geïsoleerde, fragmentarische eenhe
den'6 Ook hier past enige toelichting: niet alleen deed zich in dergelijke 
gevallen steeds weer de noodzaak gelden om zgn. bufferzones te vor
men, maar ook werd hoe langer hoe meer ondervonden hoe onmogelijk 
het is een natuurgebied los te maken uit het landschappelijke, bodem
kundige, ruimtelijke en situationele verband met de omringende terrei
nen. Een typisch voorbeeld is het beekdallandschap: men beschermt 
benedenstrooms tevergeefs als het gebied bovenstrooms vogelvrij is, 
met als gevolg bijv. (ab)normalisatie van de beek en eutrofiëring van 
het water. Of: wat baat veiligstelling van een moerasgebied, als vlak in 
de buurt kunstmatige verlaging van het grondwaterpeil plaatsvindt? Of: 
wat is een kampen- of hoevenlandschap waard zonder de karakteristie
ke bebouwing met her en der de boerenhoeve met schuren en bijge
bouwtjes? Toch worden die dikwijls verlaten (met als gevolg verkrot
ting), op storende wijze verbouwd, dan wel zelfs vervangen door land
schaps- en streekvreemde nieuwe bouwsels. Problemen als deze ko
men in de Relatienota uitvoerig aan de orde. 

Het boven aangeduide verband tussen bijv. natuurterreinen en cultuur
gronden wijst inmiddels naar een ander, uit de definitie van de nationale 
landschapsparken af te leiden criterium: het gebied dient een overwe
gend samenhangend en harmonisch geheel te vormen. Laat het ge
bruik van het Nederlands niet bijster fraai zijn - een euvel dat in het 
advies meer is te bespeuren; vele (ambtelijke) teksten lijden er overi
gens aan -, wel is duidelijk wat wordt bedoeld: zowel samenhang als 
harmonie zijn kenmerkende hoedanigheden van een ecologisch ge
zond verband. Ruimtelijk bekeken brengen scherpe tegenstellingen, 
harde grenzen binnen een gebied de rust en stabiliteit van de eco
systemen minstens in gevaar, zo niet ten einde, zeker als het gaat om 
zware menselijke beïnvloeding versus gaaf natuurgebied (industrie, of 

lOg • Enige uitzonderingen, die de commissie zelf ook aangeeft (deel I. pag. 3), daargelaten: Hoge 
Veluwe, Kennemerduinen, Veluwezoom. 

75 Politiek perspectief, mei/juni 1975 7 



• 

recreatie; zie het Waddengebied). Temporeel benaderd kan hetzelfde al 
evenzeer gelden ten aanzien van de continuïteitsverstoring die het ge· 
volg is van brute ingrepen op grotere schaal ... Het begrip 'samen· 
hang' kan op deze wijze wellicht worden opgevat in ruimtelijke zin, 
het begrip 'harmonie' in temporele. 

Dit criterium heeft overigens belangrijke consequenties voor inrichting 
en beheer der parken. Bevinden er zich storende elementen of treft men 
er storende bedrijvigheid aan, dan zal alleen verwijdering resp. staking 
tot het beoogde resultaat kunnen leiden: samenhang = stabiliteit; har· 
monie = rust. Beide delen van het advies tonen aan, dat ook de com· 
missie oog heeft voor de noodzaak van sanering (deel I, pag. 9: punt 3. 
herstel van aard en gesteldheid; punt 9, afsluiting van bepaalde gedeel· 
ten, en vooral punt 10: het 'terugdringen' van niet passende elementen). 
In de beschrijving van de potentiële nationale parken op pag. 18 e.v 
geeft de commissie voorts telkens aan welke strijdige bestemmingen en 
ontwikkelingen er bestaan. Zie ook deel 11, pag. 8, terwijl op pag. 15 
zelfs sprake is van herinrichting. 

Nog een element uit de definitie bleef onvermeld, nl. de aanwezigheid 
van een grote rükdom aan natuurlüke en landschappelüke kwaliteiten 
en aan cultuurhistorische waarden. De nationale landschapsparken wiJ 
ken niet veel af van de dito parken voor zover het natuur en landschap 
betreft. Wordt voor de parken een bijzondere gesteldheid verlangd, bij 
de landschapsparken gaat het om grote rijkdom. De laatste zit het jasje 
dus iets ruimer, in die zin dat grote rijkdom een minder zware toets
steen lijkt dan bijzonderheid. Het nieuwe element wordt dan ook gevon
den in de cultuurhistorische waarden. Dit vloeit overigens logisch voort 
uit zowel het formaat van de landschapsparken als uit de omstandig
heid dat er cultuurgronden en nederzettingen in worden opgenomen. 
Dat er een duidelijk verband bestaat tussen bijv. een nederzetting en 
het omringende landschap, is zonneklaar. Het is niet voor niets, dat de 
commissie te dezer zake een wijziging van de Monumentenwet voor
staat; men kan immers een dorpsgezicht niet beschermen zonder ook 
het landschap waarin het ligt ingebed te eerbiedigen. De term 'cultuur
historisch' kan overigens ook nog anders worden verstaan: het land
schap zelf is soms een cultuurhistorisch gegeven, bijv. als gestolde ver
schijningsvorm van een oud soort bodemgebruik (kavel patronen, S~3-

genlandschap), terwijl al evenzeer van betekenis kunnen zijn de arte
facten, waaruit blijkt van 's mensen pogen zich blijvend te vestigen, van 
zijn arbeid en transport (dijken, terpen, omwallingen, heerbanen, molens. 
polders, bruggen, bolle akkers). 

ONDERSCHEID TUSSEN PARKEN EN LANDSCHAPSPARKEN 

E' 

I:: 

2i 

Bij wijze van rustpunt en tevens als samenvatting van het vorenstaande ~ 
wordt nu even stilgestaan bij de kenmerken waarin nationale parken en ,. 
landschapsparken zich onderscheiden dan wel overeenstemmen. In het 
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oog valt natuurlijk meteen de omvang, tenminste 1000 tegenover min
stens 10.000 hectaren. Het gebied van een nationaal park moet aaneen
gesloten liggen, terwijl in een landschapspark blijkbaar enclaves moge
lijk worden geacht, hetgeen juist gezien hun grootte van realiteitszin 
getuigt. De nationale parken omvatten in tegenstelling tot de land
schapsparken alleen natuurgebied, water en bos; de parken kunnen 
zich ook uitstrekken over gronden in cultuur en woonkernen; met an
dere woorden, menselijke bewoning en dito arbeid of andere bedrijvig
heid zijn niet uitgesloten. De wijze van waardering van het eigenlijke 
substraat der parken - natuur en landschap - levert ook een onder
scheid op: het nationale park vergt bijzonderheid, het landschapspark 
grote rijkdom, ook overigens aan cultuurhistorische waarden. 

Beide typen park worden door de overheid als zodanig aangewezen, 
een nationaal park kan ook worden 'erkend', zulks waarschijnlijk omdat 
er al een drietal voor dit predikaat in aanmerking komende gebieden 
bestaat. Zij tooien zich bovendien al met de naam nationaal park, en 
zulks terecht (Kennemerduinen, Hoge Veluwe en Veluwezoom; terzijde 
wordt hier vermeld, dat een nationaal park kan voorkomen binnen een 
dito landschapspark). Met name de samenhang en de onderlinge ver
wevenheid der diverse elementen vormen vervolgens een belangrijk 
aspect van de landschapsparken, die door hun grootte eerder uit meer 
ecosystemen en antropogene vormen van bodemgebruik zullen bestaan. 
In beide soorten park kan de eigendom van de grond berusten bij over
heid of natuurbeschermingsinstanties, zowel als bij andere instellingen 
of particulieren, al zal het tweede zich in de nationale parken minder 
voordoen. Interessant tenslotte is nog het onderscheid dat alleen impli
ciet blijkt uit de tekst van deel II (pag. 11): in de landschapsparken 
zullen, juist omdat zij ook agrarisch in gebruik zijnde grond kunnen 
omvatten, de kleinere natuurelementen (de bekende heggen, bosjes, 
houtwallen etc.) van grote importantie zijn. Bij de nationale parken gaat 
het, zoals inmiddels duidelijk zal zijn, veel meer om natuurgebied als 
zodanig. 

SELECTIE VAN DE GEBIEDEN 

Als men het eens is over het principe van de noodzaak tot instelling 
van nationale parken en landschapsparken - en daarover lijkt een 
communis opinio te bestaan - en bovendien heeft vastgesteld wat er
mee wordt beoogd en hoe de beide soorten parken te omschrijven, 
doemt ter oplossing het belangrijke en moeilijke vraagstuk op, hoe te 
geraken tot de keuze van de diverse gebieden. Beide delen van het 
advies behelzen gedachten en suggesties aangaande die selectie. Voor 
de nationale parken staan de kwaliteitsvereiste - het 'bijzondere' uit 
de definitie - en de omvang centraal, terwijl als belangrije aanvullende 
voorwaarde eenheid wordt vereist, zowel ecologisch als fysisch-geogra
fisch; ook de mate van ontsluiting is van belang (deel I, pag. 4 en 5). 

Politiek perspectief, mei/juni 1975 9 
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De kwaliteitsbeoordeling van het natuurgebied/nationale park in spe 
zal vooral moeten geschieden aan de hand van zeldzaamheid en diver
siteit op diverse niveaus, welke basisbegrippen uit de ecologie terug
komen in deel 11, pag. 8 e.v.). Bij de selectie van de landschapsparken 
worden namelijk het abiotische milieu (factoren zoals bodem, klimaat, 
reliëf, water) en het biotische (de levende have in onderlinge wissel
werking en in betrekking tot het abiotische milieu) getoetst op zeld
zaamheid - naar enkele criteria onderverdeeld, bijv. soorten en levens
gemeenschappen - en verscheidenheid. Op grond van abiotische ken
merken verdeelt de commissie (deel 11, pag. 10) het landschap in Ne
derland in acht hoofdgroepen. Het derde. antropogene milieu vindt zijn 
karakterisering in relicten van menselijke aard (vgl. de beschouwing 
hiervóór over de cultuurhistorische waarden). 

In het interimadvies wordt ook nog een zgn. integrale benadering van 
de landschapskenmerken gegeven. Deze verbindt het antropogene en 
de twee andere milieus en wil de mate van samenhang trachten te 
achterhalen door middel van waardering van het patroon van het land
schap (ruimtelijk aspect, visuele kenmerken) en van het proces (tem
poreel aspect; welke sporen duiden op bepaalde gebeurtenissen, op 
beïnvloeding; wat is de neerslag van bepaalde veranderingen), terwijl 
ook hier de ontsluiting haar rol speelt (deel 11, pag. 13). 

Constatering van zeldzaamheden en verscheidenheid is een zaak van 
onderzoek en inventarisatie, op het stuk waarvan de Rijks Planologische 
Dienst actief is met project-landelijke milieukartering, die gaat bestaan 
uit een natuurwaardenkaart, een cultuurwaardenkaart en integratie van 
beide met als nieuwe categorie 'bijzondere landschappen', in feite com
binaties van beide met een grote waarde. Naast karteringen zijn echter 
tevens waardering en beschrijving van landschap en milieu vereist en 
juist op deze gebieden is de laatste jaren veel meer gebeurd dan de 
commissie in haar advies doet weten, hetgeen als een omissie moet 
worden aangemerkt. De commissie noemt slechts enkele studies, merk
waardigerwijs alleen ondernomen van (semi-)overheidszijde (deel 11, op 
pag. 30 in het hoofdstuk over onderzoek). De tekst van het advies sug
gereert enigszins, dat men een totaal nieuw veld betreedt, al was het 
maar doordat het te weinig uitzicht biedt op de reeds verworven ken
nis en ervaring. Te meer nu spoed geboden is, ligt het voor de hand, 
dat men die beschikbare gegevens terdege gebruikt, althans ze ten
minste toegankelijk maakt voor betrokkenen (zie de opsomming van 
publicaties die relevant zijn op het terrein van de concrete landschaps- , 
waardering en inventarisatie en die doorgaans grote delen van ons 
land betreffen7). 

I Publikaties over landschapswaardering en inventarisatie: 

- .. De Westerschelde. erfdeel van het Zeeuwse landschap", Contactcommissie voor Natuur· 
en Landschapsbescherming en Stichting het Zeeuws Landschap; Amsterdam-Goes, 1967. 

- "De luister van het Mergellund", aflevering 7/8/9 van het Natuurhistorisch Maandblad; Maas· 
tricht, 1968. 
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Geeft het in noot 7 vermelde lijstje een aantal voorbeelden van feitelijke 
landschapsbeschrijvingen, karteringen, floristische en faunistische inven
tarisaties e.d. - al ontbreekt her en der de theorie allerminst: het 
Kromme-Rijn-rapport is te dien aanzien zelfs zonder meer maatgevend 
en voorbeeldig te achten! -, van meer betekenis nog zijn studies en 
beschouwingen over de methoden van landschapsindeling en -waarde
ring, de evaluatie van natuurwaarden e.d. Over dit onderwerp zwijgt de 
commissie in alle talen, behoudens hetgeen hiervóór werd vernoemd -
voornamelijk de aanduiding van zeldzaamheid en diversiteit als selectie
criteria; zelfs een literatuuropgave ontbreekt. Ook hier dus een gemis. 
Hoogstens treft men een enkele, impliciete verwijzing aan naar de inde
ling die Westhoff al in 1947 beschreef (natuurlijke, relatief-natuurlijke, 
half-natuurlijke en cultuur-landschappen)8. 

Als belangrijke bronnen zijn vermeldenswaard eerstens het deelrapport 
nr. 10: 'Planologisch-ecologische aspecten van een alternatieve ruimte
lijke ordening', van de hand van ir. P. Bos en geschreven in 1971 in 
het kader van de Integrale Verkeers- en Vervoersstudie van het Neder
lands Economisch Instituut te Rotterdam. Bos biedt, zonder het woord 
landschapspark ook maar te noemen, zoveel fundamentele informatie 
in een oorspronkelijke denk- en een heldere betoogtrant, dat kennis
neming van zijn studie zonder meer moet worden aanbevolen. 

Ten tweede - en dat geschrift handelt bij uitstek over landschaps
typologie - is er de publikatie van W. B. Harms: 'Oecologische na
tuurwaardering in het kader van de evaluatie van natuurfunkties'9. Het 
belang van deze studie is onmiskenbaar voor wie constateert, dat 
Harms behalve de diversiteit en de zeldzaamheid (die hij beide nog 
onderverdeelt) nog een aantal andere selectiecriteria bespreekt, waar
onder optimaliteit, rijpheid en isolatie van een ecosysteem, alsmede na-

- .. Het Balgzand. bedreigd gebied", Wetenschappelijke Mededeling van de KNNV, nr. 86, 
Hoogwoud, 1970. 

- .. Natuur en Landschap", deelstudie van het streekplanproject Midden- en Oost-Brabant; 
's-Hertogenbosch, 1972. 

- "De kleuren van ZUidwest-Nederland; visie op milieu en ruimte"; Contactcommissie voor 
Natuur- en Landschapsbescherming; Amcterdarn, 1972. 

- .. Rijnmond, natuur en landschap" (of all pi aces! P.v.W.); 00 205; Delft, 1972 (tamelijk sum
mier). 

- "Inventarisatie natuurgebieden en landschappen, natuurwetenschappelijke en landschappelij~ 
ke waardevolle gebieden in de regio Midden-Holland"; Gouda, 1973 (tamelijk summier). 

- .. Dollard, portret van een landschap"; Werkgroep Dollard; Harlingen, 1974 (vooral eerste 
gedeelte). 

- "Het Kromme-Rljnlandschap, een ecologische visie"; reeks "Natuur en Milieu", nr. 4; 
KRP-rapport, nr. 30; Amsterdam, 1974. 

- .. Waardebepaling landschap; rapport in het kader van het intergemeentelijk structuurplan 
Kempenland"; Eersel, 1974 (methodiek deels ontleend aan die van .. Het Kromme-Rijnpro
ject"). 

- "De waarden van de uiterwaarden; een milieukartering en -waardering van de uiterwaarden 
van Ijssel, Rijn, Waal en Maas"; dr. J. F. de Soet e.a., in .. Natuur en Landschap", 1974, 
3-4, pag 245-282. 

8 .. Schaakspel met de natuur", in .. Natuur en Landschap", 1947, nr. 3, pag. 54-62. 

9 Uitg. Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Afdeling 
Geobotanie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen; 1973. 
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tuurlijkheid en uniciteit. Bovendien, en daarmee raakt hij helemaal des 
Pudels Kern, vergelijkt hij vervolgens een negental in de praktijk gebe
zigde waarderingsmethoden, waaronder die van de Werkgroep Zuid
west-Nederland en die van het Kromme-Rijn-project (zie noot 7). Voor 
verdere literatuur wordt verwezen naar deze publikatie. 

Overigens zij gaarne ingestemd met de harte kreet die Mörzer Bruijns 
liet horen op het congres 'Veiligstelling nationale landschappen' van de 
Utrechtse Biologen Vereniging (30 maart 1974), waar hij met klem de 
noodzaak bepleitte van intensiever werk aan inventarisatie en land
schapstypologie 'omdat het anders weleens te laat zou kunnen zijn'. 

AI met al lijkt de conclusie onontkoombaar, dat de commissie het selec
tieprobleem niet heeft uitgediept; zij geeft er althans weinig blijk van 
zulks gedaan te hebben. Anders is het gesteld ten aanzien van de in
strumenten ter realisering van de parken als de keuze eenmaal is ge
daan; daarover is het advies namelijk uitvoeriger. 

REALISERING VAN OE PARKEN 

Bestemming 

Men kan stellen, dat aard, ligging en begrenzing van het park inhoude
lijk voornamelijk bepaald worden door middel van landschapsecologi
sche criteria. Hun formele verwezenlijking echter geschiedt om te begin
nen met behulp van het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. 
In beide delen maakt de commissie melding van de planologische kern
beslissing, een tamelijk nieuw verschijnsel in de ruimtelijke ordening 10 

(deel I, pag. 7, en deel 11, pag. 7 en pag. 15). De regering liet immers 
aan de Tweede Kamer weten te hebben besloten haar 'beleidsvoor
nemen' over nationale parken en landschapsparken de procedure van 
de planologische kernbeslissing te laten doorlopen. De bedoeling is 
stellig goed, maar het is niet te hopen, dat de nationale parken resp. 
landschapsparken deze procedure gekoppeld moeten ingaan. Ten aan
zien van de laatste toch is de gedachtenvorming nog niet afgerond en 
bovendien is de materie van de landschapsparken zo gecompliceerd, 
dat het interimadvies (deel 11, pag. 30 e.v.) de instelling van vijf proef
gebieden voorstelt om onderzoek te verrichten en ervaring op te doen. 
Als de nationale parken moeten wachten op een gemeenschappelijke 
kernbeslissing, is het hoogstwaarschijnlijk te laat. 

Daar komt nog bij, dat realisering op korte termijn van nationale par
ken minstens in enkele gevallen goed mogelijk is. In deel I (pag. 18 e.v.) 
geeft de commissie een overzicht van 20 nieuwe potentiële nationale 
parken plus een uitbreiding van een bestaand, waaruit blijkt dat er 
drie - te weten Terschelling, DieverjAppelscha en Grote Peel - snel 
tot stand kunnen komen, terwijl een vierde, Kennemerduinen, reeds 

10 Voor een omschrijving zie de "Nota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het 
ruimtelijk beleid··, 19 september 1972. 
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bestaat en slechts uitbreiding behoeft. De Weerribben wordt thans 
reeds als eenheid beheerd en lijkt al evenzeer vatbaar voor spoedige 
instelling als nationaal park. In ongeveer de helft van de 16 overblij
vende gebieden kan een park worden gesticht zonder dat men op grote 
problemen zal stuiten. 

Er kan dus worden volstaan met toetsing, via de procedure van de 
planologische kernbeslissing, van het beginsel der nationale parken als 
zodanig, eventueel vergezeld van een indicatieve kaart, die in feite al 
op tafel ligt. Op deze manier kan men snel van start gaan. De beslis
sing over de nationale parken is ook minder ingrijpend dan die aan
gaande de landschapsparken: het zijn relatief kleinere gebieden, vaak 
al grotendeels in handen van de overheid of van de particuliere natuur
bescherming, terwijl in de meeste gevallen agrarische enclaves klein 
zijn of ontbreken en de gebieden goeddeels onbewoond zullen zijn. 

Het kostenaspect bij de nationale parken kan nauwelijks een bezwaar 
opleveren. De eerste tien jaar is gemiddeld ruim vijf miljoen per jaar 
vereist voor aankoop en overige investeringen; voor een aantal jaren 
daarna zakt dit bedrag naar de twee miljoen. Na realisatie van de ge
hele opzet zal aan beheerskosten en dergelijke jaarlijks gemiddeld on
geveer 6,5 miljoen moeten worden uitgetrokken (deel I, pag. 12 e.v.). 
Totaal wordt het dus op den duur ruim 8 miljoen per jaar, naar valt aan 
te nemen gerekend op basis van het huidige prijspeil, maar daarvoor 
is dan ook een kleine 80.000 hectare veilig gesteld! Niet meegeteld 
zijn overigens een aantal gebieden die, omdat zij te kwetsbaar zijn, als 
grote natuurreservaten beheerd (gaan) worden (deel I, pag. 6 en pag. 
37-39; beschrijving). Het is ondenkbaar, dat een dergelijk gering be
drag niet zou kunnen worden gevoteerd ... In feite is het iets meer 
dan eentiende promille van onze totale staatsbegroting! 

Wel is hier de eerder genoemde politieke wil vereist, opdat de nationale 
parken in de slag der prioriteiten niet tussen wal en schip raken. Laat 
het overigens niet geschieden, dat zij worden opgeofferd aan de open 
Oosterschelde 11: beide belangen kosten geld, maar de parken slechts 
een fractie van het voor de Oosterschelde vereiste bedrag. Men ver
gelijke dat eens met wat de regering aan financiële injecties nodig 
oordeelt voor werkloosheidsbestrijding, volkomen terecht overigens. Bo
vendien betekent de storm-stuw-caissondam ook een groot aantal man
jaren méér werk! Hopelijk kiest onze volksvertegenwoordiging voor een 
hoog gekwalificeerd en rijk milieu door middel van een beleid voor 
lange termijn, in plaats van in te teren in kortstondig welvaartsstreven. 
CDA: let op u zaak! En de lezer excuus voor deze zijsprong. 

Het principe van toepassing der procedure van de planologische kern
beslissing wordt dezerzijds in elk geval volledig onderschreven. Aldus 
wordt immers voor de lagere bestuursniveaus een duidelijke en onont-

11 Dat zij, gelukkig, hoogstwaarschijnlijk haar getijdenwerking kan behouden, iS helaas maar 
nauwelijks te danken aan de CDA-fractIes. 
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gaanbare indicatie gesteld voor hun beleid op het stuk van de ruimte
lijke ordening, waarbij het streekplan centraal staat. Is eenmaal een 
kernbeslissing genomen, dan is die immers veel meer waard dan bijv. 
een aanwijzing van de minister krachtens artikel 38 van de Wet op de 
Ruimte/üke Ordening, van welke bepaling bovendien slechts zelden ge
bruik wordt gemaakt. Is zo'n aanwijzing in feite een dwangmiddel, een 
kernbeslissing is veeleer het resultaat van een belangenafweging op 
nationaal niveau en bovendien omgeven met de nodige inspraak-voor
zieningen. 

Hierboven viel al even het woord streekplan. De kardinale betekenis 
van dit publiekrechtelijk instrument, ook voor de onderhavige materie, 
kan niet genoeg worden benadrukt. Alom wint trouwens de laatste ja
ren de gedachte veld, dat het streekplan het kernpunt is van ons sys
teem van ruimtelijke ordening. Enerzijds biedt het een voldoende ruim 
integratiekader, zonder daarbij mank te hoeven gaan aan overmatig 
'detaillisme', anderzijds bindt het de gemeente bij haar bestemmings
plan en kunnen Gedeputeerde Staten er hun goedkeuringsbeleid tel
kens aan ijken. 

Ook de commissie onderkent de waarde van het streekplan. Het zal 
niet alleen de grenzen van een nationaal landschapspark moeten aan
geven, maar ook 'de structurerende elementen en principes, die aan 
het landschapspark ten grondslag worden gelegd dUidelijk tot uiting' 
moeten brengen. Daar voegt de commissie dan nog aan toe, dat het 
streekplan 'veel meer dan voorheen coördinatie- en integratiekader zou 
moeten zijn van de ruimtelijke inzichten en activiteiten van de drie be
stuurslagen' (deel 11, pag. 19). 

Ook de Relatienota bevat overigens lezenswaardige gedachten over de 
streekplannen, en wel op pag. 21. De verantwoordelijke bewindslieden 
achten de aanwezigheid van actuele streekplannen (waarvoor momen
teel meestal inventarisaties geschieden; vgl. Oost- en Midden-Brabant) 
van groot belang 'voor een goede ruimtelijke begeleiding van de ont
wikkelingen op het gebied van de landbouw en op het gebied van het 
natuur- en landschapsbeheer in relatie tot elkaar'. Daarmee raken zij, 
al gebeurt het impliciet, een gevoelige snaar, nl. die der verhouding 
tussen ruimtelijke ordening en inrichting van de ruimte. 

Het is in ons systeem van ruimte-benutting gewenst een driedelig te 
maken, en wel in bestemming, inrichting/uitvoering en beheer. Voor elk 
van de drie bestaat wetgeving: de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
regelt hoe de bestemming wordt vastgesteld, de Onteigeningswet, de 
Ruilverkavelingswet en de Woningwet zijn voorbeelden van inrichtings-, 
C.q. uitvoeringswetten, terwijl er ook wetten bestaan die in hoofdzaak 
letten op de wijze van gebruik en beheer, zoals de Monumentenwet, 
de Natuurbeschermingswet en de Boswet; ook een wet als die op de 
Bestrijdingsmiddelen kan in deze laatste categorie worden onderge
bracht. Er is dus feitelijk sprake van een hiërarchisch systeem, al wordt 
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dat zowel doorkruist door bepalingen in de genoemde wetten zelf, als 
door andere wetten - zo leveren de Ontgrondingenwet en de Mijnwet 
voorbeelden op van regelingen die zich onttrekken aan het stelsel van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening -, terwijl de praktijk een constante 
reeks voorbeelden oplevert van 'schending' van het hiërarchie-begin
sel. Als men daar duidelijker van uit zou willen gaan, zou het overigens 
niet moeilijk zijn de wetgeving aan te passen en op dit stuk meer ex
pliciet te maken. Kernbepaling zou zijn: géén ingreep zonder vooraf
gaand bestemmingsplan, en vanzelfsprekend daarmee in overeenstem

ming. 
Gekoppeld aan de op de gemeenten rustende verplichting (!) om voor 
het buitengebied bestemmingsplannen vast te stellen - en die ver
plichting is niet van gisteren; van harte wordt de opwekking onder
schreven die o.a. Houben herhaalde malen deed tot snellere voortgang 
in dezen12 ; de cijfers die hij geeft, zijn schrikbarend; ook de commissie 
rept over deze kwestie (deel 11, pag. 21) - zou een dergelijke bepa
ling heel goed werken. Voor urgentiegevallen kan een uitzonderings
bepaling worden gegeven, zoals bijv. artikel 65 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Het is dan wel zaak te vermijden, dat daarvan 
een soortgelijk misbruik, en dat op grote schaal (!), gaat ontstaan als 
thans het geval is met de bepaling van artikel 19 WR013. 

Dat een gedachte als de hier geformuleerde, nadere uitwerking be
hoeft, is geen reden haar niet serieus te nemen. Tot op heden is het 
landelijk gebied in feite vogelvrij. Ruilverkavelingen, ontgrondingen, de 
zgn. A2-werken, dijkverzwaringen, profielverbetering, grondwaterpeilver
laging en nog meer van dit soort ingrepen geschieden thans zonder 
dat enige afweging van belangen in planologisch opzicht plaatshad ... 
Het is dringend noodzakelijk, dat inrichting en uitvoering ook wettelijk 
gezien ondergeschikt worden gemaakt aan bestemming en niet ter hand 
kunnen worden genomen voordat over de laatste is beslist. Er zijn de 
laatste tijd in diverse uitspraken van de burgerlijke rechter aanzetten 
te bespeuren voor de hier geponeerde stelling: de rechter verbood de 
uitvoering van bepaalde werkzaamheden, die in strijd waren met het 
geldende bestemmingsplan. Dat overigens niet elke rechtsprekende in
stantie in gelijke zin denkt over de hier weergegeven wenselijkheid 
om bestemmingswetgeving boven inrichtings- en uitvoeringswetgeving 
te laten prevaleren, blijkt uit de jurisprudentie van de Kroon. Verdere 
analyse van het probleem der verhouding WRO/inrichting en uitvoering 
valt buiten het bestek van dit artikeP4. Laat overigens niet de illusie 
bestaan, dat eventueel vereiste wetswijzigingen snel tot stand zouden 

12 O.a. Mr. F. J. M. Houben, "De aantasting van de landelUke gebieden". in "Overheid en 
Milieu"; uitg. Wereldvenster, Baarn; 1974; pag. 135·144. (Zie ook het artikel van de heer 
Houben over dit onderwerp in Gemeente en Gewest, juni 1975; red.). 
13 Zie daarover schrijver dezes in dezelfde uitgave als in noot 12 genoemd, "Milieubeheer en 
toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening"; pag. 72-79. 
14 Zie o.a. Mr. G. E. de Jongste, "Natuur en milieu en bestemmingsplan De Tulpenboom van 
Renkum", in "Bouwrecht", 1974, nr. 5, pag. 274-291 
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komen; een reden te meer om spoed te betrachten bij de selectie der 
parkgebieden, die dan direct gevolgd moet worden door 'vertaling' en 
grensbepaling in streek- en bestemmingsplannen. Eerst dan kan met 
de feitelijke inrichting van de parken een aanvang worden gemaaktlS 

Inrichting 

In het advies over de nationale parken wordt weinig gezegd over de 
inrichting. Dat is ook wel te begrijpen, want dergelijke parken zijn uit 
hun aard al natuurterrein en behoeven dus niet meer als zodanig te 
worden ingericht. Alleen op het stuk van onttrekking van wegen aan 
de openbaarheid en van bevoegdheden ter beïnvloeding van het ver
keer maakt de commissie een enkele opmerking (deel I, pag. 8). Ook 
wordt daar de niet onbelangrijke suggestie gedaan de Onteigeningswet, 
die al een afzonderlijke titel kent, gewijd aan onteigening in het belang 
der natuurbescherming (Titel VIII, artt. 141 tjm 154), zodanig te wijzigen, 
dat geen voorafgaande nutswet meer is vereist bij onteigening krach
tens deze titel. Een Koninklijk Besluit zou dan voldoende zijn, hetgeen 
reeds het geval is bij het leeuwedeel der onteigeningen voor andere 
doeleinden; ja, men kan zelfs zeggen, dat het nutswet-vereiste een uit
zondering vormt' De mogelijkheid om gronden voor een park te ver
werven door aankoop ligt overigens zo voor de hand, dat zij bijna over 
het hoofd zou zijn gezien. 

Ook het interimadvies blijft ten aanzien van de inrichting van de land
schapsparken tamelijk summier (deel 11, pag. 15), al blijkt er enigszins 
uit wat men voor ogen heeft. Naast de reeds gememoreerde 'integrale 
herinrichting' - als die nodig is, moet men wel ver van huis zijn, wat 
betreft de 'natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten' van het aldus 
te behandelen landschapspark! -, vindt men de zoveelste verwijzing 
naar de landinrichtingswet, die al geruime tijd in voorbereiding heet te 
zijn. Moge deze wet geen mosterd na de maaltijd worden: ook hier is 
spoed geboden. Naar mag worden aangenomen, komen allerlei inrich
tings-technische zaken, zoals waterbeheersing, verkavelingstoestand, 
opbouwen structuur van het landschap e.d., in deze wet aan de orde. 
Men zal ook te doen krijgen met het wegen- en ontsluitingspatroon, 
voorzieningen ten behoeve van de recreatie en zoneringsproblemen, 
zoals ook de commissie vermeldt. 

Ook bij de nationale landschapsparken zijn er de mogelijkheden van 
aankoop en onteigening, terwijl de commissie, zij het in een andere 
context, ook gewag maakt van de regel ing van artikel 13 van de Rui/
verkavelingswet, krachtens welke bepaling maximaal 5% van de in het 
blok liggende gronden aan openbare lichamen kan worden toegewezen 
'ten behoeve van doeleinden ten algemenen nutte'. Men verwachte 

15 Op basis van vrijwilligheid kan overigens veel tot stand worden gebracht. Men denke aan 
de zgn. "vrUe vogelreservaten", waarvan er ± 15.000 hectare bestaan! Een goed resultaat van 
samenwerking tussen boer en vogelbescherming ... 
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echter van deze regeling niet te veel heil: eerstens is 5% maar weinig 
en ten tweede heeft men deze grond meestal hard nodig ter realisering 
van landbouwwegen, waterlopen e.d. Het zou trouwens de eerste maal 
niet zijn, dat bijv. Rijkswaterstaat op deze manier aan de voor het 
tracé van een nieuwe rijksweg benodigde grond wordt geholpen, al 
wil er gelukkig ook voor het Staatsbosbeheer of CRM wel eens een 
kaveltje afvallen. 

Beheer 

Over het beheer is het advies in beide delen weer uitvoeriger. Reeds 
in de definitie, met name van de nationale landschapsparken, blijkt het 
belang ervan als uitdrukkelijk wordt gesteld, dat men uitgaat 'van een 
conceptie voor inrichting, ontwikkeling, beheer en bestuur van het ge
bied als geheel' - een gedachte die later nog eens opduikt (deel 11, 
pag. 16): beheerd moet worden 'tegen de achtergrond van een visie 
op het beheer van het gebied in zijn totaliteit'. Vermelding verdient 
voorts de beheersdoelstelling: instandhouding en ontwikkeling van het 
specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschapspark, met 
name ook ten behoeve van de recreant. Daarbij dient rekening te wor
den gehouden met de sociaal-culturele en economische belangen van 
de in het park wonende en werkende bevolking (deel 11, pag. 7). 

De commissie beveelt dan verder de toepassing aan van het planolo
gisch en ander wettelijk en bestuurlijk instrumentarium, dat een 'inte
graal beheer' zou opleveren. Nieuwbouw, agrarische ontwikkelingen, 
recreatie, ontgrondingen, monumentenzorg - het is maar een greep 
uit de lijst van voorbeelden waartoe het beheer zich, volgens de com
missie, moet u itstrekken. Zij bespreekt dan een aantal op deze secto
ren betrekking hebbende wetten (deel 11, pag. 16-18), waarvan een deel 
later andermaal de aandacht krijgt wanneer enkele noodzakelijk geachte 
wijzigingen worden voorgesteld (pag. 23). Het voert hier te ver om er 
op in te gaan, maar wel zij nog gewezen op de behartigenswaardige 
kanttekening die de commissie plaatst bij de artikelen 49 (planschade) 
en 50 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Wellicht omdat de Relatienota (zie noot 2) haar bekend was, gaat de 
commissie in haar advies niet erg diep in op de talloze raakvlakken 
die zich, juist in beheerszaken, tussen landbouw en natuur voordoen. 
Men doet er overigens goed aan terdege in gedachten te houden, dat 
het landschap in Nederland - het overgrote deel dat niet in een na
tionaal park of landschapspark meer expliciete bescherming zal vinden 
- niet aan zijn lot moet worden overgelaten. Juist de beheerservarin
gen, op te doen in de parken, kunnen waarschijnlijk op aangepaste 
wijze heel goed elders in het land hun toepassing vinden, waar het 
landschap vaak evengoed fraai is, evenzeer mede door de boer ge
vormd is en evenmin vogelvrij mag zijn. Slechts in hoofdstuk 5 van het 
interimadvies over het vereiste onderzoek worden een aantal kwesties 
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genoemd die het beheer raken. Hier volgen in vogelvlucht enkele kant
tekeningen. 

Harmonisatie, verzoening van belangen van natuur en landbouw moeten 
de voorkeur hebben boven segregatie c.q. functie-scheiding - een 
principe dat ook in de stedebouw is verlaten na eerst zijn invloed ten 
kwade te hebben uitgeoefend. Het landschap heeft de boer nog steeds 
nodig; laat hij - en dat betreft heus geen honderdduizenden agra
riërs - bereid zijn om, uiteraard tegen adequate honorering (zie daar
voor deel 11, pag. 26) en niet als een soort parkwachter, zijn aandeel 
te leveren in landschapsbescherming en -bouw. Tot welk een goed 
resultaat die kan leiden, ook bij grootschaligheid, bewijst het karakter
volle landschapstype in de Noordoostpolder, al is het tamelijk steriel, 
misschien nog te gemaakt in plaats van gegroeid. Er is onderzoek 
nodig of extensieve en/of alternatieve landbouwmethoden met succes 
toegepast kunnen worden; de consument lijkt bereid meer te betalen 
voor bepaalde produkten. Het beheer van de kleinere natuurelementen 
is, zoals gesteld, juist in een landschapspark van het grootste gewicht, 
o.a. voor het landschapsbeeld. Het zal financiële consequenties heb
ben (vgl. deel 11, pag. 25), maar zou de landbouw zelf juist bij die klei
nere natuurelementen 16 niet meer baat hebben dan men dacht (insec
ten, vogels, afscherming, windvang, minder verstuiving en doorbreking 
van eentonigheid)? Oligotrofe gebieden vergen een heel eigen benade
ring (bemesting!). Het is maar een greep uit de vele beheersaspecten 
die aan de verwevenheid van landbouw en landschap inherent zijn 17. 

Het interimadvies over de nationale landschapsparken beziet het beheer 
overigens voornamelijk in juridische zin, hetgeen zich laat verstaan als 
men de aard van deze parken in het oog vat: in al zijn gecompliceerd
heid is zo'n parkgebied een, zij het gave, mengeling van cultuur- en 
natuurwaarden, ten dele soms bewoond en bewerkt door mensen en 
bovendien vaak een gezocht recreatiedoel ; het gebied vormt een sa
menhang waarin natuur en landschap - want daar is het tenslotte om 
begonnen - weliswaar de boventoon, maar niet de alleenheerschappij 
voeren, zoals bij de nationale parken veel meer het geval is. 

Nationale parken 

Het deel van het advies dat op deze parken betrekking heeft - de 

16 Zie daarvoor Q,8. "De Knotwilg", reeks "Natuur en Milieu", nr. 5; een uitgave van de ge
lijknamige stichting; Amsterdam. 1975. 
17 In dit verband zij opgemerkt, dat de negatieve reactie van het Landbouwschap een treurige 
zaak is. Men heeft het advies niet goed gelezen: als de vergoedingen, ter zake van beperkin
gen per ha/per jaar te betalen, te hoog worden, moet tot aankoop (en dus volledige schade
loosstelling!) worden overgegaan. Voorts doet het Landbouwschap het in zekere Zin voorkomen 
als of elke boer in een natuurbeschermer moet verkeren. Van het totale areaal cultuurgrond in 
Nederland, stel ± 2 miljoen hectaren, zal op den duur wellicht 10% op agrarisch bezien speci
ale wijze bebouwd moeten worden (vgl. de "Bergboerenregeling" van de EEG). Het spreekt 
natuurlijk vanzelf, dat voor de betrokkenen financieel en anderszins algehele compensatie 
van nadelen moet zijn gegarandeerd: juist hun me d e w e r kin 9 con am 0 reis immers 
van het grootste belang. 

18 Politiek perspectief, mei/juni 1975 
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volgorde van bespreking is nu eens omgedraaid - roert dan ook in 
het hoofdstuk 'Beheer' (deel I, pag. 8 e.v.) andere punten aan. Er wor
den enige algemene beheersbeginselen geformuleerd: het park moet 
onverlet blijven, zowel in geomorfologische structuur en geologische 
gesteldheid als in zijn abiotische milieufactoren en ook in cultuurhisto
risch en visueel opzicht Behoud van de ecosystemen, ontplooiing van 
natuurlijke potenties, mogelijkheden scheppen voor onderzoek en ont
spanning, zijn de andere uitgangspunten. Zij komen terecht in een be
heersplan, dat centraal staat. Het behelst ook een beschrijving van de 
toestand en van het te voeren beheer, met de financiële en juridische 
consequenties. De voor elk nationaal park op te stellen plannen moe
ten voldoen aan uniforme beheersrichtlijnen, zoals het gericht zijn van 
het beheer op de eenheid van het gebied, op behoud van vegetatie
typen door middel van oude bewerkingsmethoden, vrijwaring van men
selijke beïnvloeding waar die nog niet optrad, faunaregulering door 
ecologische aanpak van het vegetatiebeheer, en goede zonering met 
het oog op rustgebieden, terwijl extra kwetsbare delen de status van 
natuurreservaat moeten krijgen. En dan niet te vergeten het verwijderen 
van storende elementen en het buiten de grenzen houden van verblijfs
recreatie. Een heel grijpbare en concrete opsomming dus van hoe te 
werk gaan in het kader van het natuurbeheer. 

De organisatie van het parkbeheer is relatief eenvoudig (deel I, pag. 
10): staat c.q. stichting, al naargelang de eigendomstoestand, en is die 
wat meer verdeeld, dan in privaatrechtelijke samenwerkingsvorm, bijv. 
een vereniging. Eenheid van beheer moet zijn gewaarborgd. De beheer
der zou verantwoording verschuldigd zijn aan een door de minister van 
CRM in te stellen 'Commissie nationale parken' (vg!. deel I, pag. 11), 
die overigens nog andere taken krijgt 

BESTUUR EN KOSTEN NATIONALE LANDSCHAPSPARKEN 

Aan het bestuur van een nationaal landschapspark wijdt de commissie 
een uitvoerige beschouwing (deel 11, pag. 20 e.v.). Zij gaat uit van de 
noodzaak van een publiekrechtelijke aanpak - een duidelijk onder
scheid dus met de nationale parken - en terecht, gezien grootte en 
ingewikkeldheid. Op zoek naar een geschikt bestuursorgaan laat de 
commissie dan weten weinig vertrouwen te hebben in de mogelijkheid, 
dat op korte termijn 'nieuwe, specifieke op de nationale landschaps
parken toegesneden bestuurlijke eenheden' gevormd kunnen worden. 
Wachten zou te lang duren - om deze reden worden trouwens ook 
de gewesten afgewezen - en dus gaat men te biecht bij de bestaande 
bestuurslagen: gemeente, provincie en Rijk, waarbij ook de parkschap
pen (op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) nog aan 
de beurt komen. De provincie komt onbetwist als meest geschikte in
stantie uit dit onderzoek tevoorschijn en naar onze mening terecht, met 
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name gelet op haar centrale rol in de ruimtelijke ordening (streekplan!). 
Het is overigens ook op het provinciale niveau waar al decennia lang 
de particuliere natuurbescherming functioneert in de zgn. 'Landschap
pen'. Voor de verdere beredenering van deze keuze wordt gaarne naar 
het advies verwezen. 

Kwam het kostenvraagstuk van de nationale parken al aan de orde in 
het kader van de wenselijkheid voor dit type parken spoedig een pla
nologische kernbeslissing uit te lokken, ook bij de landschapsparken 
speelt natuurlijk het financiële aspect een rol (zie deel 11, pag. 24 e.v.). 
Aan investering en inrichting zou een 'modelpark' van 10.000 hectare 
- de gemiddelde grootte zal overigens op 15.000 à 20.000 hectare ko
men te liggen, maar het model rekent makkelijker - een bedrag van 
f 16.250.000 vergen. Bij deze 'tentatieve benadering' (onderzoek ge
wenst!) is rekening gehouden met een aftrekpost voor werkzaamheden 
die ook zouden moeten plaatsvinden als de status van nationaal land
schapspark wordt weggedacht. De kosten van instandhouding (verge
lijk het begrip exploitatiekosten) zullen per jaar f 1.700.000 belopen. 
Onderzoek zal deze ramingen moeten verbeteren en verfijnen. Gelet 
op de omvang van de landschapsparken hoeft men ook van de hier 
genoemde bedragen niet te schrikken, te minder als men bedenkt dat 
realisering van het landschapspark-idee in feite enkele decennia zal 
gaan duren. De investeringen kunnen dus worden uitgesmeerd en bete
kenen, evenals bij de nationale parken, relatief weinig in verhouding 
tot hetgeen aan andere zaken wordt besteed. Ook hier gaat het overi
gens om de vraag of men bereid is de bakens tijdig te verzetten in 
de richting van absoluut noodzakelijk natuur- en landschapsbehoud; 
waarom dat zoveel prioriteit moet hebben, werd in het begin van deze 
verhandel ing naar voren gebracht. 

Het is wenselijk, dat het CDA, meer dan voorheen en meer dan uit 
partijprogramma's of politiek gedrag blijkt, oog krijgt voor de rent
meesterlijke taak, die juist deze politieke groepering op het lijf geschre
ven zou moeten staan. Een goede kans daarvan te doen blijken ligt 
in medewerking aan spoedige realisering van de nationale parken en 
landschapsparken, zoals in grote lijnen in het advies beschreven18. 

Literatuur, behalve voor zover reeds in het advies vermeld of eerder 
genoemd: 

la Met opzet is een bespreking van de keuze der nationale parken op proefgebieden voor land
schapsparken zoals de commissie die aangeeft, achterwege gelaten. Eén uitzondenng zij ge
maakt: het is ernstig te betreuren, dat het gebied Midden-Brabant uit de boot is gevallen 
(vgl. deel 11, pag. 32), en wel om de dubieuze reden dat de begrenzing daar problematisch 
zou zijn. Niet alleen is er het onderzoek, ook door de commissie sterk aanbevolen, om dit 
soort kwesties te verhelpen - en juist voor Midden-Brabant is een zgn. geintegreerde studie 
van start gegaan, door nota bene het LEI, de Stiboka, het RIN, het Bosbouwproefstation en 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, tezamen' -. maar ook staan de diverse 
plaatselijke overheden en instanties als het ware in de startblokken, terwijl ten leste belang
rUke gedeelten ter plaatse al beschermd natuurgebied zUn. 

20 Politiek perspectief, mei/juni 1975 
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Bederft de landbouw het milieu? 

P. J. Bolten* 

Nadat in de nazomer van 1974 een speciaal milieunummer van dit tijd
schrift uitkwam, zijn van regeringswege aan de Tweede Kamer een 
aantal nota's aangeboden waarin de problematiek van het menselijk 
leefmilieu wordt aangesneden in samenhang met de agrarische bedrij
vigheid in ons land. Daarom wordt hier opnieuw aandacht gevraagd voor 
een druk besproken zaak, nu aan de hand van twee van die geschrif
ten, namelijk de Nota intensieve veehouderül, en de Nota betreffende 
de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud2. 

Beide stukken zijn ingegeven door de wens een aanvaardbare synthese 
te vinden tussen vooral de economische belangen van de agrarische 
bedrijfstak enerzijds, en de gaandeweg meer en meer tot het algemeen 
belang gerekende bescherming van onze omgeving anderzijds. Zoals 
dat gaat met dit soort literatuur: men vindt in kort bestek veel relevante 
kennis bijeen, ontleend aan de onderscheidene specialismen van de 
talloze ter beschikking van de regering staande ambtelijke medewer
kers, een bloemlezing dus van wetenschap, hier en daar gelardeerd 
met eigentijdse morele (= pol itieke) opvattingen en met de neerslag 
van een futurologisch geloof. Kortom, de nota's zijn het produkt van 
gedegen voorbereidend werk en geven een uitstekend descriptief ver
slag van hoe het was en is, en welke factoren dit zo bepaalden. En 
daarmee ziet de lezer dan bevestigd wat hij uit eigen ervaring of uit 
andere kennisbronnen al meende te weten, namelijk dat het agrarisch 
bestaan vroeger mede inhield: het onbezoldigd, maar toch wel doel
matig automatisch functioneren als beheerder van een gezond leef
klimaat en van een gave natuur en een ongerept landschap. 

Maar dat is in deze tijd goed uit de hand gelopen! De wereld rondom 
de agrariër veranderde ten gevolge van in de ruimte en in de mentali
teit der plattelanders doordringende urbane invloeden, wegens toene
mende recreatieve bedrijvigheid, en door collectieve verbeteringswer
ken zoals ruilverkavelingen e.d. Maar ook in de gezinnen en op de 
bedrijven van de agrariërs zèlf veranderde het een en ander als gevolg 

• Drs. Balten is burgemeester van Schipluiden. Zie ook het artikel van mr. Van Wijmen in dit 
nummer. (Red.). 
1 Tweede Kamer. zitting 1974-1975. 13 227, nrs. 1 en 2; gepubliceerd op 9 december 1974; uitg. 
Staatsuitgeverij, Den Haag. 
2 Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 285, nr. 1, 2 en 3; gepubliceerd op 3 februari 1975; uitg. 
Staatsuitgeverij, Den Haag. 
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van een sociale, een juridische en een economische imperatief, die 
exogeen een relatief lagere maatschappelijke waardering voor het boe
renbestaan, en endogeen een financieel zorgelijke positie en een pres
sie om mee te doen aan 'schaalvergroting' veroorzaakten. In deze si
tuatie is de landbouw, is de boer niet meer in staat zijn ecologische 
functie als vanouds te blijven vervullen; integendeel, ook van deze 
kant wordt nu het milieu, de natuur en het landschap geweld aange
daan. Zo kennen we de hoog geïndustrialiseerde tuinbouw in vaak ont
sierende warenhuizen, met stookinstallaties die - zeker als zgn. zware 
olie tot brandstof dient - een niet geringe luchtvervuiling teweeg bren
gen. Waar wordt trouwens de ploeg nog getrokken door glanzende, 
dampende paardelijven in plaats van knetterende, walmende landbouw
tractoren? Wie onverhoeds in de buurt komt van intensieve veehouderij
bedrijven, waar enorme aantallen varkens, pluimvee of mestkalveren 
worden gehouden, kan zijn lol wel op vanwege de daaromheen heer
sende omwelvoeglijke geur. En de moderne, in het landschap opgerich
te, dominerende en reflecterende silo's dan? Wedijveren zij niet in 
lelijkheid met de kolossale loopstallen, waarvan er steeds méér komen? 
Daarentegen vervallen en verdwijnen mooie plekjes met bomen en 
struiken, alsook fraaie of typische boerderijen en bedrijfsgebouwen. 
Sinds de boer niet meer rondloopt op klompen, met een blauwe kiel 
en een rode zakdoek onder zijn zijden petje, sinds zijn boterham be
streken wordt met margarine, zijn land bemest wordt met een kunst
produkt, en zijn gewassen bespoten worden met vergif, kunnen zelfs 
de kikkers, de vogels en de vissen het niet meer aanzien, is de floris
tische verscheidenheid gaan kwijnen, en is de mens zich gaan ergeren 
dat weer een stuk romantiek aar, het verdwijnen is. 

Het platteland als vrühaven voor niet-agrariërs 

Het platteland is, naar het schijnt, probleemgebied geworden: niet lan
ger het domein van de agrarië-r, die daar - zonder al te veel inmenging 
van anderen - al naar de behoeften van zijn bedrijf, zijn omgeving 
naar zijn hand kon zetten. Het platteland is een veel gezochte vrijhaven 
geworden voor de niet-agrariërs, die zèlf ruimte wensen te verkrijgen 
voor hun eerste en tweede woningen, die boeren- en arbeidershuizen 
gaan moderniseren, die bedrijfsgebouwen voor aan hun oorspronkelijke 
bestemming vreemde doeleinden gaan exploiteren, die hun caravans 
graag op boerenerven willen stallen, en die voor hun auto's, brommers 
en fietsen nieuwe en ruimere wegen, paden, parkeerplaatsen en kerk
hoven nodig hebben. Dientengevolge is, speciaal in het laatste decen
nium, de sociale controll~ op de landbouw en zijn verrichtingen sterk 
toegenomen. In dit stadium ontstaat dan ook de kritiek, en in het beeld 
van de tijd is het verklaarbaar, dat men al vlug geneigd is te opponeren, 
bijv. tegen de geuren van het platteland en tegen de daar ingewortelde 
immateriële boerencultullr. 

Politiek perspectief, mei/juni 1975 23 



Onder de druk van zovelen die zich nu intens of vluchtig met het platte
land zijn gaan bezighouden, komt de wereld van de agrariër vanzelf
sprekend in de knoei. De ontmoeting tussen de traditionele en de 
nieuwbakken plattelander loopt gemakkelijk uit in een treffen dat zich 
- gezien de geringe proporties van onze leefruimte - afspeelt in het 
beperkte leefmilieu van een massa-bevolking, in haar natuur en haar 
landschap. Het laat zich verstaan, dat in deze probleemsituatie een 
beroep wordt gedaan op de burgerlijke overheid, die dan gaat zoeken 
naar adequate oplossingen om - zo mogelijk - de kwantitatief grote 
groep van niet-agrariërs genoegdoening te geven, en die gelijktijdig de 
sociaal interessante, maar betrekkelijk ondergeschikte groep van agra
riërs moeten beschermen en in stand houden. 

De compromissen van de nota's 

De beide in het geding zijnde nota's ademen uiteraard de geest van 
het zoeken naar het bekende compromis-model, het vijfpotige schaap: 
er moet paal en perk gesteld worden aan de verdere aantasting van 
het leefmilieu, de natuur en het landschap, en om dat te bereiken stelt 
men zich van regeringswege voor door voorlichting en onderzoek de 
agrarische ondernemers ter zijde te staan, en met borgstellingen en/of 
andere faciliteiten hun financiële afhankelijkheid te beperken. Er moe
ten voorts maatregelen worden gevonden om de bedrijfsgebouwen op 
een landschappelijk aanvaardbare wijze in te passen, en met betrek
king tot de toepassing van de Hinderwet valt er ook nog wat op te 
lossen, 'evenals dat trouwens nog nodig lijkt op het gebied van de 
mestverdeling over de onderscheidene provincies, met betrekking tot 
de bedrijfshygiëne en het welzijn der dieren. De als waardevol aange
merkte cultuurlandschappen moeten komen te vallen onder een straffere 
deugdelijke planologische bescherming, terwijl een systeem van be
heersregelingen moet worden geschapen, dat gericht is op de (her)uit
oefening van de beheersfunctie. Tenslotte verwacht men heil van het 
ontwikkelen van vormen van landinrichting en van landbouwbedrijfsvoe
ring die afgestemd zijn op speCifieke landschappelijke situaties, en van 
het stichten van reservaten. 

Het valt al aanstonds op, dat de beoogde maatregelen de bedrijfsvoe
ring van de landbouw rechtstreeks zullen beïnvloeden - zeg maar: 
bemoeilijken - en dat zij in het algemeen niet gericht zijn op een om
buiging van de attitude der niet-agrariërs. Uiteraard mag hieruit nog niet 
worden afgeleid, dat men voor de laatstbedoelde categorie in dit ver
band geen maatregelen in petto heeft. Dat daarop in de onderhavige 
nota's niet wordt ingegaan, is immers een gevolg van de in hun titels 
reeds geimpliceerde beperking. Toch zal - nu ook elders van zulke 
voornemens niet gebleken is - de landbouw zich met recht en reden 
kunnen afvragen of er een goede evenredigheid bestaat tussen de 
zwaarte waarmee de uitgedachte maatregelen gaan drukken onderschei-
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denlijk op de eigen bedrijfstak, en op anderen, die toch evenzeer een 
bedreiging vormen voor het behoud van natuur, landschap en een leef
baar milieu. De vraag kan nog uitgebreid worden door haar aldus te 
formuleren: wordt de landbouw niet relatief én absoluut te zwaar ge
troffen als de te zijnen aanzien bedoelde maatregelen zouden worden 

doorgevoerd? 

Te zware last voor de landbouw 

Deze vraag stellen is bij lange na nog niet haar beantwoorden, want bij 
ontstentenis van een standaard waaraan de 'zwaardte' kan worden ge
toetst, kan ieder naar believen zijn eigen criterium aandragen om tot 
een beantwoording te komen. Voor de schrijvers van de nota's lijkt de 
verwachte toe te voegen druk op de landbouw compensabel met geld 
(beloning van de beheersfunctie, ontwikkelingssubsidies, vergoedingen 
voor onderhoudswerken, uitkeringen bij bedrijfsbeëindiging) en goede 
woorden (voorlichting, opdat 'op een positieve instelling en medewer
king van de betrokkenen mag worden gerekend'). Stelt men de meer
dere druk en hetgeen door de compensatie wordt verkregen tegenover 
elkaar, dan resulteert de netto-bedrijfsbemoeilijking, d.w.z. de zwaarte 
voor de landbouw, in ogenschouw te nemen bij vergelijking met het 
'gewicht' van de maatregelen die voor de niet-agrariërs gaan gelden. 
Uit de nota's kunnen we voor de bepaling van dit gewicht slechts ver
moeden, dat voor de niet-agrariërs wordt volstaan met hen (het Ieeuwe
deel van) de kosten der hiervóór bedoelde compensatie te laten dragen. 
A prima vista lijkt het, dat de landbouw in de vergelijking met de daar
buiten staanden het kind van de rekening zal zijn, want aan haar kant 
staat dan per saldo een creditpost 'vermeerderde zorg min geldelijke 
tegemoetkoming', aan gene zijde per saldo de debetpost 'behoud van 
het milieu, de natuur en het landschap min de (nagenoeg totale) kosten 
van compensatie', zij het dat de elementen waaruit deze posten zijn 
opgebouwd, ten dele van immateriële aard en daardoor met geld be
zwaarlijk onder dezelfde noemer te brengen zijn. 

In het algemeen zal iemands denken, spreken en handelen, zoal niet ge
determineerd, dan toch sterk beïnvloed zijn door de situatie waarin hij 
tot zodanige activiteiten gekomen is, resp, waarin hij zich bevindt. Deze 
gebondenheid aan de eigen situatie verklaart het gebruik van uiteen
lopende maatstaven bij het eerder bedoelde 'toetsen' van de zwaarte 
waarmee enigerlei groep door het nemen van bepaalde maatregelen 
wordt geraakt; zij verklaart eveneens de principiële dan wel de graduele 
en nuance-verschillen waarmee over de consequenties - in casu voor 
de landbouw - van de hier in het geding zijnde maatregelen gespro
ken wordt. 

Vanuit de positie van de landbouw zal men daarom geneigd zijn de 
negatieve gevolgen te accentueren. Zijn beproefde methodieken en 
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werkwijzen, inclusief de functionele verbeteringen daarin, geeft hij be
grijpelijkerwijs niet zomaar prijs, getuige bijv. hetgeen de voorzitter van 
het Landbouwschap, ir. C. S. Knottnerus, onlangs gezegd zou hebben: 
'We moeten ons van de landbouw uit positief opstellen ten opzichte 
van andere belangen in het landschap. Maar ons gaat het er ook om 
de bedrijfsvoering te optimaliseren ten behoeve van de hele Neder
landse economie'3. Of de uitspraak van de voorzitter van de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond, drs. R. Zü/stra: "t Lijkt wel of de klok stil 
moet worden gezet, of zelfs achteruit'3. Een heel ander geluid, de pro
blemen voor de landbouw meer bagatelliserend, liet staatssecretaris 
MeÜer van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, zelf één van 
de ondertekenaars van de nota betreffende de relatie tussen landbouw 
en natuur- en landschapsbehoud, horen: 'Dit beleid zal voor de boer 
niet uitmonden in inkomstenvermindering'3. En de voorzitter van de Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten, mr. H. W. Bloemers, drijft 
zelfs zo ver af van de belangen van deze bedrijfstak, dat hij er een 
beschuldigende vinger tegen opsteekt: 'De moderne ontwikkeling, met 
name van de landbouw, dreigt al de nog overgebleven culturele en 
natuurwetenschappelijke waarden weg te vagen als we ons niet tijdig 
bezinnen op datgene wat wij willen behouden'3. 

Bij het lezen van deze citaten denkt men onwillekeurig aan het aforis
me 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt', dat op een popu
laire manier de situatie-gebondenheid postuleert. 

Afweging van belangen 

In de belangenworsteling die bij de totstandkoming van wettelijke maat
regelen zoals gebruikelijk plaats vindt, moeten regering en volksverte
genwoordiging nu eenmaal hun keuzen maken. Het is bij lange na niet 
uitgesloten, wellicht zelfs aan te nemen, dat daarbij - ten gevolge 
van de in de laatste decennia enorm toegenomen sociale controle op 
de landbouw en zijn verrichtingen - het belang van de agrariërs het 
onderspit zal moeten delven voor het belang van talrijker en machtiger 
groepen in onze samenleving, die dan geacht worden meer in het bij
zonder het algemeen belang te representeren. In het normale ritueel 
dat men op het gebied van de wetgeving pleegt te volgen, worden 
dan hier en daar wat concessies gedaan, en tenslotte ligt de teerling 
daar. Want elke politieke keuze bevat een 'kans'-element, omdat steeds 
nog maar moet blijken welke onvoorzienbare gevolgen daarnà gaan op
treden. Geen enkele politieke groep kan pretenderen de toekomst van 
een uit weerbarstig en veranderlijk mensenmateriaal opgebouwd volk 
te kunnen profeteren vanuit het enkele moment waarop een beslissing 
valt. Toch heeft elke politicus een leidraad (nodig) om zijn werk zinvol 
te kunnen verrichten. In de praktijk is dat dan gewoonlijk de ideologie 

3 Citaten, vermeld in "De Rabobank', 4e jaargang, nr. 4, pag. 19. 
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van de partij of de aanhang die hij gelooft te vertegenwoordigen, naar 
bevind van zaken verhard of versoepeld door de effecten van de krach
ten die in de maatschappelijke belangenworsteling meespelen. 

Welnu, het politiek perspectief (sorry voor dit plagiaat!) op het stuk 
van de in de nota's behandelde zaken is, meen ik, voor de agrarische 
bevolking niet zo vrolijk te noemen: zij zal in verhouding tot anderen 
onevenredig zware maatregelen opgelegd krijgen. Dit zou alleen dan 
te billijken zijn, wanneer haar een groter milieubederf toegerekend moet 
worden dan door die anderen veroorzaakt wordt. Maar het bewijs daar
van is allerminst geleverd: of ontsieren flats het landschap soms minder 
dan bollenvelden, knabbelen de stads- en dorpsuitbreidingen minder af 
van het areaal aan open grond en natuur dan ruilverkavelingen, wordt 
de stilte op het platteland minder verstoord door het niet-Iandbouw
verkeer en de recreanten dan door de mechanische landbouwwerktui
gen; en is de stank van de industrieën minder erg dan die van de 
intensieve veehouderij? En gaat u zo maar door! Dat zou dan toch alle
maal eerst eens onderzocht en vastgesteld moeten zijn voordat we de 
landbouw mogen nawijzen als de grotere milieubederver. Ik maak me 
sterk, dat dit nooit zal lukken. 

Zeker, de landbouw doet mee: ook hij is van deze tijd. Maar zijn histo
rische rol als onbezoldigd beheerder van een gezond leefklimaat en 
van een gave natuur en een ongerept landschap dwingt ons voorzichtig 
te zijn in ons oordeel, dat zijn tijdens het langdurig uitoefenen van die 
functie gegroeide verbondenheid met het leven en de natuur nu plotse
ling zou zijn ontaard in het tegendeel. Men bedenke voorts, dat be
paalde aan het boerenbedrijf verbonden zaken altijd min of meer onaan
gename kantjes hebben gehad. De autochtone plattelanders hebben 
zich echter - hetzij doordat zij het in tolerantie wisten op te brengen, 
hetzij door gewenning - verzoend met de typische geurtjes, het onge
dierte, het vuile werk, het krijsen en loeien der beesten, en ander on
gerief. Het platteland heeft om zo te zeggen een verkregen recht om 
platteland te zijn, met alles wat daarbij behoort. Daartegenover heeft 
de niet-agrariër onweerspreekbaar het recht om met zijn eigen neus 
selectief te werk te gaan, onverminderd zijn voluntaristisch vermogen 
om dat orgaan niet in onbegrepen andermans zaken te steken. Ik vrees 
echter, dat er niet al te zeer op gerekend moet worden, dat deze stel
ling hem ervan zal weerhouden het toch te doen, en daarom herhaal 
ik: de landbouw loopt reëel gevaar relatief - dus in verhouding tot 
anderen - door de voorgenomen maatregelen te veel gedupeerd te 
worden. 

Ook in absolute zin? Bij het ingaan op deze vraag onthoud ik mij van 
het construeren van een syllogisme op een overigens voor de hand lig
gend gebied, namelijk het economisch terrein. Daar immers spreken 
koele cijfers hun eigen klare taal, en die staan mij niet voldoende ter 
beschikking. Niettemin aarzel ik niet als mijn indruk weer te geven, dat 
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de landbouw in zijn totaliteit, en bijgevolg zeer vele agrarische bedrijfs
beoefenaren individueel, alle zeilen moeten bijzetten om in de strijd 
voor het bestaan het hoofd boven water te houden. Hun financiële 
positie is uiterst conjunctuurgevoelig, sterk afhankelijk van klimatologi
sche omstandigheden en van de permanente arbeidsgeschiktheid van 
de bedrijfsondernemers - allemaal factoren die zij zelf niet in de hand 
hebben. Bovendien hebben zij als producenten geen of een te verwaar
lozen invloed op de prijzen van de aan te wenden produktiefactoren 
grond, arbeid en kapitaal, noch op de prijsvorming die tot stand komt 
op de markt van hun eindprodukten. Daaraan doet niet af, dat alleen 
binnen sommige familieverbanden nog wel eigen, gedrukte prijsniveaus 
bestaan voor grond: indien en zolang er sprake is van boerenland in 
boerenhand ; voor arbeid: zolang hij verricht wordt door meewerkende 
gezinsleden; en voor kapitaal: wanneer dat door ouders aan hun zelf
standig boerende zoons geleend wordt. Voor zover er op de bedrijven 
winst gemaakt wordt, en deze niet opgaat aan de in het algemeen wel 
heel erg bescheiden privé-opnamen ten behoeve van het gezin, wordt 
ze gebruikt voor eigen investeringen ter zake van achterstallig onder
houd, vernieuwingen, intensivering en uitbreiding. AI met al een toe
stand die gekenschetst kan worden met termen als labiel, marginaal, 
precair. Onder deze omstandigheden is elke bemoeilijking van de be
drijfsuitoefening, vanuit economisch standpunt gezien, een hachelijke 
zaak. 

Ruimte/üke ordening 

Maar genoeg hierover op deze plaats. We gaan nu de overstap maken 
naar een heel ander gebied, te weten dat van de ruimtelijke ordening. 
Deze overgang is niet zo verwonderlijk als men misschien aanvankelijk 
zou menen, want we komen daarmee terecht op het terrein dat in de 
beide nota's reeds in de inleidingen wordt aangegeven als de plaats 
waar uiteindelijk 'gefinished' zal worden. 

De juridische grondslag van de ruimtelijke ordening in ons land wordt 
gevormd door de Wet op de Ruimtelüke Ordening, die uitgaat van een 
planologisch beleid op het niveau van de rijksoverheid, bestaande in 
het traceren van een consistente, maar variabele lijn (in plaats van de 
formele vaststelling van een nationaal plan) ter bevordering van een 
doelmatige bestemming der open ruimte en van een efficiënt gebruik 
van de grond en de zich daarop bevindende opstallen. Voor bepaalde 
facetten van het ruimtelijk beleid, die slechts landelijk kunnen worden 
overzien, kan de Kroon plannen vaststellen. De burger echter wordt 
noch door de getrokken beleidslijn, noch door de facetplannen recht
streeks gebonden. Dat is eveneens het geval met betrekking tot de 
planologische maatregelen die - met inachtneming van het op rijks
niveau uitgestippelde beleid - door de provinciale besturen worden 
getroffen in de gestalte van streekplannen; d.w.z. voor een gehele pro-
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vincie of voor één of meer delen van een provincie vastgestelde plan
nen voor de toekomstige ontwikkel ing van het betreffende gebied. Zij 
hebben namelijk het karakter van een program, dat op zichzelf geno
men geen verpl ichtingen oplegt, maar gehanteerd kan worden bij de 
beoordeling van de vraag of bestemmingsplannen van gemeenten al 
dan niet de vereiste goedkeuring kunnen verwerven. Deze gemeente
lijke bestemmingsplannen nu bevatten met dwang- en strafbepalingen 
te handhaven, in kaart en onder woorden gebrachte, de burgers wel 
degelijk bindende voorschriften . 

Verankering in bestemmingsplannen 

De uitwerking van het planologisch beleid van de rijksoverheid vindt 
dus plaats, eventueel via op provinciaal niveau tot stand 'gekomen 
streekplannen, door de gemeentelijke overheid, in kracht-van-wet-heb
bende bestemmingsplannen. Ook de in de nota's over de intensieve 
veehouderij en de relatie tussen landbouw en natuur- en landschaps
behoud in overweging gegeven maatregelen, die zouden moeten leiden 
tot een straffere, deugdelijke planologische bescherming van de als 
waardevol aangemerkte cultuurlandschappen, en als zodanig (mede) 
gericht zijn tot de landbouw, zullen derhalve - ten einde in de gemeen
ten die het aangaat, de status van dwingend recht te verkrijgen - ooit 
verankerd moeten worden in bestemmingsplannen van die gemeenten. 
Dat brengt met zich mee, dat in vele agrarisch georiënteerde gemeen
ten de colleges van burgemeester en wethouders, en de gemeente
raden, geroepen zullen worden de daar geldende bestemmingsplannen 
aan te passen aan, C.q. de daar in voorbereiding zijnde of komende 
plannen op te zetten in overeenstemming met de van hogerhand gege
ven directieven. Wanneer men dan in die gemeenten in de bestuurs
colleges overwegend landbouw-minded ingesteld zou zijn, ligt de zaak 
niet zo eenvoudig. Door een afwerende houding van een gemeente
bestuur kan het vaststellen van (de wijziging van) een bestemmings
plan zéér lang worden opgehouden. 
De Wet op de Ruimtelijke Ordening kent daarenboven aan iedereen 
het recht toe om binnen een zekere termijn tegen het ontwerp voor 
een bestemmingsplan bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren in te 
dienen. Aan hen die dat hebben gedaan, en aan ieder die bezwaren 
heeft tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het plan in het ont
werp zijn aangebracht, verleent de wet voorts de bevoegdheid - al
weer binnen een bepaalde termijn - bezwaren in te dienen bij Gede
puteerde Staten. En als sluitstuk van deze formele inspraak-procedure 
geldt de bepaling, dat o.a. de gemeenteraad en de vorenbedoelde 
'bezwaarden' nog een in de tijd beperkte mogelijkheid hebben beroep 
in te stellen bij de Kroon. Wanneer van al deze moge,lijkheden om de 
totstandkoming van een rechtsgeldig plan af te houden gebrurik wordt 
gemaakt, ondergaat de procedure sowieso een jarenlange vertraging, 
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aangenomen dat ze niet helemaal opnieuw moet worden aangespannen. 
Gevoegd bij de lange tijd die doorgaans toch al gemoeid is met de 
voorbereiding van een bestemmingsplan, betekent dit in concreto: lang
durige, grote onzekerheid over de uiteindelijke afloop en de reikwijdte 
van de in de nota's aangekondigde maatregelen. Gevolg daarvan is, dat 
gedurende een volslagen onverantwoord lange periode belangrijke indi
viduele beslissingen over diepte-investeringen, schaalvergroting, wijzi
gingen in de structuur van het bedrijf, overschakeling op andere cultu
res, enz., enz., achterwege zullen blijven, omdat de bedrijfsbeoefenaren 
en ook de kredietverleners niet bereid zijn zulke ongewisheden in hun 
risico-berekening te verdisconteren. 

Recht op schadevergoeding? 

Wie het toch waagt de knoop door te hakken, en lasten op zich neemt 
die later, als gevolg van de uitwerking der in de nota's aangekondigde 
maatregelen, overbodig of inefficiënt blijken te zijn, zou misschien een 
schadevergoeding kunnen claimen op grond van het bepaalde in artikel 
49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan dit artikel kleven echter 
zoveel bezwaren, dat het geen eervolle plaats in ons rechtsstelsel ver
dient. Om te beginnen brengt het in voorkomende gevallen de schade
vergoeding geheel ten laste van de gemeentelijke schatkist, ook wan
neer de schade een sequeel is van van hogerhand gegeven richtlijnen 
en aanwijzingen. Vervolgens regelt het niet de aanspraken op schade
vergoeding zolang er sprake is van een zogenaamd kortlopend of een 
zogenaamd slepend voorbereidingsbesluit, en evenmin zolang een be
stemmingsplan in procedure is, d.w.z. nog niet onherroepelijk geworden 
is. In het artikel spelen vage termen zoals 'redelijkerwijze' en 'naar bil
lijkheid' - waarvan de interpretatie voorbehouden is aan organen bin
nen de administratie,niet aan de geheel onafhankelijke burgerlijke rech
ter - een onmogelijk vooraf te taxeren rol. En tenslotte komt de op 
de onderhavige bepaling betrekking hebbende jurisprudentie (hoewel 
pas sinds kort op gang gekomen toch al omvangrijk, hetgeen ook al 
op een 'moeilijk' artikel wijst), nogal restrictief over. Het is daarom 
vooralsnog zeer speculatief de werking van artikel 49 in een concreet 
geval te voorspellen. 

Summa summarum: ook in absolute zin zal de landbouw door de in de 
nota's te zijnen aanzien bedoelde maatregelen m.i. al te zwaar worden 
getroffen. Met name de realisering van het aangekondigde straffere, 
deugdelijke planologische beleid stelt de landbouw voor een onover- ': 
komelijk lange periode van grote rechtsonzekerheid en risico's. 

Landbouw en ruimtelüke ordening 

Zoals reeds eerder werd aangestipt, zal ook menig gemeentebestuur 
het niet eenvoudig krijgen wanneer het gaat om (herziening van) be-
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stemmingsplannen in bovenbedoelde zin. De landbouw is binnen vele 
lokale gemeenschappen nog een troetelkind, en niet ten onrechte. Dat 
is overigens op rijksniveau ook één en andermaal naar voren gebracht. 
Zo is tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de Ruimte
lijke Ordening, via een door de regering bestreden en later in de vak
literatuur ernstig bekritiseerd amendement-Brouwer, in artikel 10, eerste 
lid, een tweede volzin in de wet gebracht, onder meer inhoudend dat 
de voorschriften bij een bestemmingsplan geen eisen mogen bevatten 
met betrekking tot de structuur van agrarische bedrijven. De bezwaren 
van regeringszijde richtten zich tegen het feit dat bij aanvaarding van 
het amendement de toepassing van artikel 10, regelend de werkings
sfeer van bestemmingsplannen in het algemeen, voor agrarische bedrij
ven uitermate beperkt zou worden. Voor de regering stond toen trou
wens al vast, dat de gemeenteraden door middel van het bestemmings
plan geen landbouwpolitiek mogen bedrijven. Deze uitlating in de me
morie van toelichting op het wetsontwerp, plus de uiteindelijke aan
vaarding door de Kroon en de Staten-Generaal van het amendement
Brouwer, wijzen er zonder meer op, dat tien jaar geleden onmiskenbaar 
de bedoeling bestond de landbouw op het terrein van de ruimtelijke 
ordening in bescherming te nemen. Wat dan te zeggen van de nu, in 
1975, gesuggereerde planologische maatregelen ter beteugeling van de 
landbouw omwille van het landschap en de natuur? Op zijn minst, dat 
ze blijk geven van een nieuwe, een geringere waardering voor de mo
derne, bedrijfsmatige landbouw; en ook van 'een onderschatting van 
het agrarisch belang voor de voedselprodukte, voor de nationale eco
nomie en voor de werkgelegenheid', voegt de afdeling Pers en Voor
lichting van het Landbouwschap hieraan toe4 . 

Dit zijn ernstige woorden, die een waarschuwing inhouden om toch 
vooral niet lichtvoetig en eenzijdig de landbouw in moeilijkheden bren
gende maatregelen uit te denken en door te voeren ter beveiliging van 
een vrijwel ongestraft door anderen aangetast milieu, van een door de 
eeuwen heen juist door de landbouw ingericht en fraai gehouden land
schap, dat hij om gewichtige redenen, vanzelfsprekend, bij tijd en wijle 
wel moet re-creëren, renoveren, her-structureren. En wie heeft getoond 
dat beter te kunnen doen dan de landbouw? Weinigen ligt in de alle
daagse praktijk de natuur zo na aan het hart als precies de agrariërs. 

Kwaliteiten van de agrarische bevolking 

En dat is beslist niet de enige positief te waarderen kwaliteit die bij 
deze landgenoten erkend moet worden. In onze hedendaagse samen
leving zijn een aantal processen gaande die ieder voor zich door grote, 
zij het niet in alle gevallen dezelfde bevolkingsgroepen met verontrus-

'Landschapsnota's door de molen", in .. Boer en TUinder", weekblad van de KNBTB, 24 april 
1975, pag. 4. 
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ting worden gadegeslagen. Naast vele andere kunnen ter illustratie van 
deze stelling de volgende voorbeelden genoemd worden: 

onze gehechtheid aan de consumptiemaatschappij en de overvloed; 

de verharding in onze onderlinge betrekkingen, die bijv. blijkt uit een 
toenemende criminaliteit, een stijgende zelfmoord-quote, het frequen
ter hanteren van de polarisatie-methode, het ongeschokt kennis ne
men van oorlogshandelingen, gruweldaden, desastreuze ongevallen 
en andere mensonterende situaties; 

het verval van onze religieuze, morele en sociale normen. 

Met betrekking tot elk van dit soort exemplarisch aangegeven maat
schappelijke fenomenen kan gezegd worden, dat onze agrarische be
volking zich niet opwerpt als motor van een verontrustende ontwikke
ling, noch daartoe in belangrijke mate bijdraagt. Eerder oefent zij een 
stabiliserende, rustgevende (= vredige) invloed uit, waardoor revolutie 
hopelijk uitblijft en de in bepaalde opzichten wenselijke evolutie zich 
kan voltrekken. Een dergelijke, voor het gehele maatschappelijk bestel 
van ons land belangrijke groep heeft het niet verdiend, dat ze de reke
ning gepresenteerd krijgt voor wat vooral door niet tot haar gelederen 
behorenden is aangericht in milieu, landschap en natuur. Zij is er be
paald niet mee gebaat als zij een bezoldiging gaat ontvangen voor een 
beheer, waarbij zij alleen zèlf de fnuikende gevolgen van bedrijfsbe
moeilijking ondervindt, en dat in geen enkel opzicht effectief te maken 
is tegen het onheil dat anderen teweeg brengen. 

Onze politici gelieven op hun hoede te zijn. Zouden de agrariërs, als 
zij langs andere, beter geëigende wegen, een redelijk deel van de wel
vaart kunnen verkrijgen, niet als vanouds weer op onse saeck gaan 
passen? 
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De ontwikkelingen in de pers en de 
rol van de overheid 

P. J. A. van der Sanden* 

Rond het midden van de zestiger jaren heeft een aantal factoren plot
seling de positie van de Nederlandse pers in het centrum van de be
langstelling geplaatst. Zowel conjuncturele als structurele elementen 
speelden hierin een rol, alsmede de - op democratische wijze en 
derhalve in volle vrijheid genomen - beslissing om in 1967 reclame 
via de STER op radio en televisie in te voeren. De conjuncturele om
standigheden in het jaar 1966 deden nog eens beseffen, dat de bete
kenis van het advertentievolume, zowel in geld als in pagina's uitge
drukt, relatief te groot was in verhouding tot het draagvlak dat de abon
nementen-inkomsten de bladen boden. 
Daarnaast waren enkele structurele invloeden aan de dag getreden, 
die o.a. reeds hadden geleid tot fusie van het dagblad De Maasbode 
met De TÜd; invloeden die duidelijk en rechtstreeks verband hielden 
met de term 'deconfessionalisering'. Uit vroegere onderzoekingen l is 
gebleken, dat rond 1952 95 procent van de Maasbode-Iezers KVP 
stemden, terwijl rond 90 procent van die lezers opgaf katholiek te zijn. 
Van de Tijd-lezers was destijds 93 procent katholiek en van de Volks
krant-lezers rond 90 procent. Nationaal gezien dekte de kathol ieke pers 
rond 25,6 procent van de totale oplagen van de Nederlandse pers. Bij 
de protestants-christelijke bladen was dat 8,5 procent, bij de socialis
tische bladen 18,8 procent, en bij de liberale bladen 4,9 procent. De 
'politieke' percentages lagen toen als volgt: PvdA 29 procent, KVP 28,7 
procent, VVD 8,8 procent en ARP, CHU en SGP samen 22,6 procent 

van de stemmen. 
Zonder uit deze cijfers verdere conclusies te trekken mag toch worden 
geconstateerd, dat de katholieke pers vrijwel het gehele katholieke 
electoraat bereikte, hetgeen voor geen enkele andere groepering, zelfs 
maar bij benadering, het geval was. Wel mag, in dit kader, worden 
gesteld, dat de Nederlandse (dagblad)pers de spiegel is geweest van 
het Nederlandse samenlevingspatroon, van de geestelijke en politieke 
verscheidenheid die ook in onze parlementaire democratie tot uitdruk-

• De heer Van der Sanden. oud-journalist en oud-bestuurslid van de Katholieke Nederlandse 
Journalistenkring. is lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Tevens is hij lid van de Pers
raad, van de gewestraad van de agglomeratie Den Haag, en van het bestuur van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming. (Red.). 
1 Prof. mr. dr. M. Rooij: "Het Dagbladbedrijf in Nederland"; uitg. Stenfert Kroese, Leiden; 
1956, pag. 263-264. 
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king komt. Ook moet worden aangetekend dat De Maasbode reeds in 
1959, nog voordat de ontzuiling feitelijk gestalte kreeg, zijn verschijnen 
heeft moeten staken. 

Wie thans een oordeel over de diversiteit in de dagbladpers zou moe
ten uitspreken, die zal wel beginnen met te constateren, dat er in Ne
derland geen dagblad meer verschijnt dat in de kop de titel 'katholiek 
dagblad' voert. De nog bestaande dagbladen die deze titel wel voer
clen, hebben er bewust een streep door gehaald. 

In ditzelfde kader wil ik ook gewag maken van een ander onderzoek2, 

verricht onder 1000 Nederlandse journalisten, onder andere naar hun 
politieke voorkeur. Daarbij is gebleken, dat 621 van hen lid zijn van 
of sympathiseren met PvdA, D'66, PPR, PSP en CPN. Daarbij komen 
er nog 25 die zich 'links progressief in het algemeen' noemden. De 
VVD telde 119 en het CDA 93 'aanhangers'. De resterende 150 jour
nalisten behoorden tot de overige partijen of gaven geen enkele ver
melding. Deze cijfers lopen vrijwel parallel aan een onderzoek dat en
kele jaren geleden door drs. Muskens van de Nijmeegse universiteit 
is verricht. Overigens heeft het onderzoek onder de journalisten, dat 
verricht werd door het Instituut voor Perswetenschap aan de Univer
siteit van Amsterdam, nog tal van andere zeer belangwekkende resul
taten opgeleverd, waarop ik nog terugkom. 

Economische factoren 

Voor de positie van de (dagblad)pers, die wij vandaag moeten beoor
delen, is uiteraard ook relevant de rol die economische factoren in de 
achter ons liggende jaren hebben gespeeld. Die zijn, om me tot de 
hoofdgroepen te beperken, in drie sectoren onder te verdelen: 

a) stijging van lasten door de inflatie; de post lonen en salarissen 
maakt bij de dagbladen 54% van het totale budget uit; 

b) zwaardere lasten door de snelle ontwikkelingen in het technische 
veld; 

c) vermindering van de inkomsten, met name uit advertenties, zowel 
structureel (STER-reclame en verschuivingen in reclamebudgets) als 
conjunctureel (zwaarste accent op personeelsadvertenties). 

De directe relatie - de punten a en b behoeven nauwelijks toelich
ting - tussen de economische positie van de pers en de invoering 
van de STER-reclame is in de achter ons liggende jaren overduidelijk 
aangetoond en wordt nog eens onderstreept door de volgende cijfers3: 

2 De Journal ist, apri I 1975, nr. 7. 

3 Jaarverslag Nederlandse Dagbladpers over 1974. 
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Jaar Index Index landelijke Index overige 
STER-opbrengst advertenties advertenties 

1967 (= 100) 100 100 100 

1968 148 103 116 

1970 203 89 150 

1972 233 65 139 

1974 260 63 146 

Wie nu het prijsbeleid van de dagbladen nauwlettend volgt, ziet dat de 
bedrijfstak zelf ook in de laatste jaren steeds maatregelen heeft geno
men om de uiterst ongunstige verhouding tussen inkomsten uit adver
tenties en uit abonnementen drastisch om te buigen. Hierbij zij aan
getekend, dat vóór 1966 de overheid niet vrij is te pleiten van schuld 
met betrekking tot deze ontwikkeling, omdat een voor de pers veel te 
stringent prijsbeleid mede oorzaak is geweest van een onvoldoende 
aanpassing der abonnementsprijzen: 

Opbrengstpercentages uit: advertenties abonnementen 

1965 66,2 33,8 

1967 63,8 36,2 

1969 66 34 

1971 58,9 41,1 

1973 54,4 45,6 

1974 56,7 44,3 

Men was dus uitstekend op weg om de 50/50-basis te bereiken, een 
basis die in tal van studies als te bereiken ideaal was genoemd. De 
terugslag die in dit opzicht in 1974 is opgetreden, mag zich in 1975 
niet verder voortzetten. Ook hier ligt een taak voor de overheid, mede 
op g rond van het feit dat men niet kunstmatig de behoefte aan steun 
voor individuele dagbladen moet creëren door een onjuiste prijspolitiek 
te volgen, want aangetekend kan worden dat de Nederlandse lezer zeer 
positief heeft gereageerd op de prijsstijgingen. De betaalde oplage van 
de gezamenlijke Nederlandse dagbladen heeft immers een voortdurende 
stijging - het jaar 1972 uitgezonderd - te zien gegeven. 

Van betekenis voor de oordeelsvorming over de huidige situatie is even
wel ook een verschuiving in het lees patroon van de Nederlanders. Men 
ziet dit duidelijk gedemonstreerd in de voortdurende daling van het 
aantal lezers van landelijke avondbladen en een stijging bij de lezers 
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van landelijke ochtendbladen en regionale bladen. De totale oplage 
(4.168.000 exemplaren per 31 december 1974) steeg van index 100 in 
1965 tot 116,9 in 1974; zij daalde voor de landelijke avondbladen tot 
62,2 en steeg voor de landelijke ochtendbladen tot 160,4 en voor de 
regionale bladen tot 122,8. Tenslotte teken ik hierbij nog aan, dat de 
hoeveelheid informatie die de lezers werd geboden, niet is vermin
derd onder de druk der economische omstandigheden. Gemiddeld 
steeg het aantal pagina's van 24,42 in 1965 tot 29,60 in 1974 en het 
aantal redactionele pagina's van 12,76 in 1965 tot 16,55 in 1974. Hier
uit blijkt, dat het aantal redactionele pagina's meer is gestegen dan de 
totale omvang der bladen. 

Huidige situatie 

Het is niet eenvoudig om de huidige economische situatie van de pers 
juist te beoordelen. Het inzakken van de conjunctuur gaf in de eerste 
vijf maanden van dit jaar opnieuw een snelle teruggang van het adver
tentievolume te zien, soms tot 20% oplopend. Dit is een ontwikkeling 
die de pers als geheel raakt, maar die - naar verwachting - van 
tijdelijke aard zal zijn. De mogelijkheden tot uitbreiding van de STER
reclame zijn wettelijk uitgeput, zodat - onder meer normale conjunc
turele omstandigheden - de stabilisatie, zoals die in de jaren 1973 en 
1974 is ingetreden, zich zou kunnen voortzetten. Er zijn daarvoor een 
aantal indicaties. In de eerste memorie van toelichting die in september 
1973 van de hand van de huidige minister van CRM, mr. H. W. van 
Doorn, verscheen, stelde hij, dat hij de 'duidelijke indruk heeft, dat de 
situatie zich heeft gestabiliseerd ten aanzien van fusies en concen
traties en dat ook een economische stabiliteit langzaam aan het intre
den is'. En derhalve werd ook door deze minister toen niet overwogen 
om de motie-Van der Sanden tot instelling van een bedrijfsfonds voor 
de pers, conform de toezegging die was gedaan door minister Engels 
in het kabinet-Biesheuvel, uit te voeren. Er lagen zelfs geen aanvragen 
om steun uit het fonds meer! 

In het Economisch Kwartaaloverzicht dat de Amrobank in het voorjaar 
van 1975 publiceerde, wordt eveneens geconstateerd (de Medianota 
van minister Van Doorn was inmiddels verschenen!), dat de dagblad
uitgeverijen over hun economisch dieptepunt heen zijn en dat het her
stel van structurele aard lijkt. Als belangrijkste oorzaak noemt de Amro
bank de door de gezamenlijke leden van de Nederlandse Dagblad Pers 
(NDP) gevoerde prijspolitiek, die de basis heeft gelegd voor een sta
bielere, verdere exploitatie - uiteraard omdat deze inkomsten veel 
minder conjunctuur-gevoelig zijn dan de inkomsten uit advertenties, 
zoals nu juist in deze weken weer blijkt. Ook het reeds eerder geci
teerde jaarverslag van de NDP concludeert, dat de bedrijfstak, vooral 
door de grote eensgezindheid, de crisis van enkele jaren geleden struc
tureel versterkt is doorgekomen. De moeilijkheden die voor 1975 wor-
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den verwacht, vloeien uitsluitend voort uit de conjuncturele ontwikke
lingen. Tenslotte geven de jaarverslagen over 1974 van een aantal 
dagbladondernemingen indicaties, die in dezelfde richting wijzen. 

Intussen moet wel worden geconstateerd, dat het jaar 1974 een ver
dere verschraling in de verscheidenheid te zien heeft gegeven: het 
dagblad De Tijd verdween, ondanks steun van het intussen ingestelde 
Bedrijfsfonds, de regionale protestants-christelijke dagbladen - het 
zgn. Kwartet - werden opgenomen in Trouw, dat zelfs een samen
werking aanging met De Perscombinatie, waarin o.a. De Volkskrant en 

Het Parool participeren. 

Uitgangspunten voor het beleid 

Nauwelijks iemand zal er aan twijfelen, dat de verscheidenheid in de 
pers een groot goed is, zowel uit algemeen cultureel als uit democra
tisch oogpunt. In het eindrapport van de commissie-Rooij, officieel 
'Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers' geheten, schrijft de voorzitter, 
'(_) dat zich daarin verschuivingen en ontwikkelingen hebben voorge
daan, welke op zichzelf uit veranderingen in het maatschappelijk orga
nisatiepatroon voortvloeien. Het moet echter duidelijk zijn, dat de ernsti
ge verslechtering van het exploitatieve klimaat voor de dagbladpers 
bedoelde ontwikkelingen heeft verscherpt en het voortbestaan van op 
zichzelf waardevolle, onder normale exploitatieverhoudingen te behou
den elementen van de Nederlandse dagbladstructuur in een uiterst 

kritieke situatie heeft gebrachf4. 

De rol van de redactie 

Men mag, met Rooij, derhalve concluderen, dat men bij een beoorde
ling van de vraag of een verschraling is opgetreden, ook rekening dient 
te houden met 'de veranderingen in het maatschappelijk organisatie
patroon'. In feite betekent dit, dat - om slechts een voorbeeld te ge
ven - als een volksdeel er kennelijk, vanuit het particuliere initiatief, 
geen eigen landelijk dagblad meer op na kan houden (om welke rede
nen dan ook), men niet naar de overheid moet gaan om herstel van 
een vroegere toestand kunstmatig mogelijk te gaan maken. Men dient 
daarbij wel te bedenken - en minister Van Doorn doet dat in zijn 
Medianota5 op geen enkele plaats -, dat er ook dagbladen hebben 
bestaan die door een verandering in het redactionele beleid, in de for
mule van de krant derhalve, de lezers in groten getale hebben wegge
schreven. Mr. P. R. A. P. Dresen SJ heeft dit verschijnsel eveneens 

'Eindrapport van de Commissie BedrUfsfonds voor de Pers; StaatouitgeverU. Den Haag; 1972; 
paragraaf 5.2.1. 
5 "Nota over het Massamediabeleid"; Tweede Kamer. zitting 1974-1975, 13 353, nrs. 1 en 2; 
gepubliceerd op 18 maart 1975; StaatsuitgeverU, Den Haag. 
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gesignaleerd. In Anti-Revolutionaire Staatkunde6 schrijft hij over De ' 
Tijd en de /-Iaagse Post, die als eersten overheidssteun uit het Bedrijfs
fonds hebben aangevraagd: 'Mijns inziens waren dit twee ongelukkige 
gevallen om als eerste de spits van de discussies over de overheids
subsidie af te bijten, omdat beide grotendeels vanwege een nieuw 
redactiebeleid in korte tijd hun lezers hebben weggeschreven. (-) Wan
neer een redactie door haar beleid haar lezers verkeerd geschat heeft, 
zal zijzelf daarvan de gevolgen moeten dragen en niet met gemeen
schapsgelden willen proberen haar idées fixes te blijven uitdragen'. 

Ik zou die stelling willen onderschrijven, zij het dat ik haar niet alge
meen zou willen maken. Het ach-en-wee-geroep bij het verdwijnen van 
een bepaalde krant dient gepaard te gaan met de beoordeling van de 
vraag, waar de oorzaken van het staken der uitgave liggen. En tot nu 
toe is in zekere kringen, binnen en buiten het parlement, uitsluitend op 
economische motieven gewezen. Dit is niet juist. 

Ook de lezers spelen een rol 

Collega Roethof (PvdA) betoogt al jaren, dat het uitsluitend de adver
teerders zijn, die uitmaken of een krant kan blijven bestaan of niet. 
Ik heb die stelling in zijn absoluutheid verworpen. Ook de lezers spe
len een rol, zij het dat de rol van de lezers tot op de dag van vandaag 
van te geringe betekenis is geweest. Ik wil daarvoor twee oorzaken 
aanwijzen, allereerst de inderdaad dominerende positie van de inkoms
ten uit advertenties (niet van de adverteerders) en ten tweede de om
standigheid dat iedereen tegenwoordig inspraak moet hebben, behalve 
de lezers van dagbladen. Er is, een enkele goede uitzondering daar
gelaten, vrijwel geen krant waar enige inspraak van de lezers geregeld 
is. En tenslotte is de pers er voor de lezers, en n iet voor de persoon
lijke bevrediging van journalistieke behoeften. 

Derhalve is het de functie van het abonnementaantal om als graadmeter 
te dienen voor de vraag of er een markt voor een krant met een eigen 
identiteit is. Kranten die van identiteit willen veranderen, zoals met De 
Tijd is geschied, moeten zich afvragen of de lezersmarkt die zij willen 
gaan bestrijken, niet reeds bezet is. Daar ligt een eerste verantwoor
delijkheid voor de uitgever, en niet voor de redactie. 

De identiteit van de krant 

In de laatste tien jaar is het, en niet bij uitzondering, voorgekomen, dat 
de redactie geleidelijk de identiteit van een krant heeft gewijzigd, d.W.Z. 
omgebogen naar de eigen politieke inzichten. Ik signaleer hier een dui
delijke samenhang met de politieke voorkeuren zoals die uit de Nij
meegse en Amsterdame onderzoekingen zijn gebleken. Maar het is de 

6 Anti·revolutionaire Staatkunde, oktober 1974; pag. 301. 
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omgekeerde wereld. Als de identiteit van de krant het de journalist on
mogelijk maakt voor zo'n dagblad te werken, dan moet hij gaan. 
Vandaar ook, dat ik van harte kan instemmen met de invoering van 
redactiestatuten, die de eigen identiteit van de krant dienen te waar
borgen en die met name zullen moeten functioneren bij de aanstelling 
van een nieuwe hoofdredacteur en bij besprekingen over fusie of sa
menwerking met andere ondernemingen. De redactie dient evenzeer 
voor de eigen identiteit van de krant op de bres te staan als de direc
tie tegen inbreuken op die identiteit door de redactie of door individuele 
journalisten behoort te waken. Want het moet toch een bedenkelijke 
zaak worden geacht als op grond van dit soort ingrepen evenzeer een 
aanslag wordt gepleegd op de verscheidenheid in de pers, die omwille 
van de democratie zo optimaal mogelijk gehandhaafd moet blijven. 

Monopolievorming uit den boze 

Het functioneren van een democratie, waarschijnlijk zelfs het voortbe
staan daarvan, hangt af van de vrijheid tot nieuwsgaring, nieuwsverwer
king, becommentariëring. Monopolievorming is daarbij uit den boze. 
Via tal van maatregelen en wetten heeft de overheid, in het bijzonder 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, er toe bijgedragen, dat 
een aanzienlijk grotere spreiding van kennis is opgetreden. Ons onder
wijs is op alle niveaus veel beter toegankelijk geworden voor alle groe
pen van de Nederlandse bevolking. Wij zijn voluit op weg naar een 
volwassen democratie van mondige burgers. Die burgers hebben er 
recht op zo volledig mogelijk te worden ingelicht om daardoor in staat 
te zijn tot een zelfstandige oordeelsvorming te komen. 
Die oordeelsvorming wordt in direct gevaar gebracht als monopolievor
ming optreedt bij de huidige informatie-explosie. Het is door talloze 
oorzaken - zoals verbetering van de technische communicatiemogelijk
heden, aanzienlijke vergroting van het nieuwsaanbod, grotere openbaar
heid en openheid, en vergroting van de actieve participatie van belang
rijke bevolkingsgroepen - vrijwel onmogelijk kennis te nemen van alles 
wat in de wereld, in het land en in de regio geschiedt op staatkundig, 
sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein. Zoals vroeger is het van
daag in nog sterkere mate: de vakbekwaamheid van de journalist zal 
zich allereerst richten op de selectie van het totale nieuwsaanbod. Wel
nu, hoe fraai ook voorbeelden mogen schijnen van dagbladen die een 
politiek meerkoppige hoofdredactie hebben, de selectie van het nieuws 
is bij zo'n krant eenmalig en uitsluitend het commentaar is veelvormig. 
Maar juist de feiten zijn in een volwassen democratie van groter bete
kenis dan zij ooit geweest zijn, omdat de burger in staat moet worden 
geacht tot eigen oordeelsvorming op grond van die feiten te komen. En 
dat oordeel zal hij moeten kunnen toetsen aan de commentaren, hoofd
artikelen en achtergronden die hij van zijn dagblad ontvangt. 

Vandaar ook, dat ik - met gelukkig nog velen in het journalistieke 
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vak - geen goed woord over kan en mag hebben voor die journalistie
ke praktijken, die in de nieuwsvoorziening feiten en commentaar ver
mengen. Dat is een deformatie van de journalistiek. De journalist die 
aan zijn nieuwsselectie bezig is, moet fungeren - om met Godfried 
Bomans te spreken - als het heldere vensterglas dat het nieuws uit 
de wereld in de huiskamers laat schijnen. 

Samenhang tussen de media 

Tenslotte zij over dit onderdeel nog opgemerkt, dat onze pleidooien 
in de Kamer en die van anderen om de regering een nota te laten uit
brengen die een 'geïntegreerd mediabeleid' zou omvatten, hun basis 
vonden in de hiervóór reeds genoemde 'informatie-explosie'. Immers, 
wanneer het vraagstuk van de diversiteit ter sprake kwam, werd dat 
vrijwei steeds uitsluitend beoordeeld vanuit de positie van de lande
lijke dagbladen. Hun aantal werd vaak maatgevend geacht voor de 
vraag of er (nog) voldoende verscheidenheid was en is. Het niet weg 
te poetsen feit dat de regionale dagbladen ook hun bijdrage aan de 
diversiteit leveren, dankzij een geweldige kwalitatieve verbetering sinds 
de vijftiger jaren, werd vaak als een quantité nég/igeable afgedaan. Dat 
bovendien de tijdschriften, de radio en de televisie een wezenlijk stem
pel op het totale informatiepatroon zijn gaan uitoefenen, werd en wordt 
wel erkend, maar onvoldoende 'meegenomen' in de beoordeling van 
het diversiteitsvraagstuk. 
En toch valt die samenhang niet te ontkennen, te meer niet omdat het 
brede aanbod aan nieuws en achtergrondinformatie via radio en met 
name televisie op geen enkele wijze heeft geleid tot een terugloop van 
het aantal abonnementen op de dagbladen. Integendeel, zij vullen elkaar 
duidelijk aan. Nieuws dat op de TV is geweest, wordt nagelezen in de 
dagbladen. Aan de andere kant is er een dUidelijke verandering in de 
journalistieke aanpak opgetreden ten aanzien van nieuws waarvan de 
lezers reeds via de TV kennis hebben kunnen nemen. Dit alles overi
gens met de erkenning, dat het selectieproces bij de TV nog veel ster
ker is dan bij de dagbladen. Maar essentieel is, dat men bij een beoor
deling van de vraag of voldoende diversiteit aanwezig is (en wie zal dat 
exact uitmaken?), niet naar één, zij het zeer belangrijke, informatiedra
ger mag kijken, omdat de bronnen die voor elke burger toegankelijk 
zijn, samen bepalend zijn voor de vraag of hij nog wel optimaal geïn
formeerd kan zijn. 
Het is overigens moeilijk de drang te weerstaan om hier nog een enke
le opmerking te maken over het aantal dagbladen dat per gezin in 
Nederland wordt gelezen. Ook hierover zijn interessante cijfers beschik
baar. Globaal kan men stellen dat in ongeveer 81 procent van alle 
huishoudens waarin dagbladen gekocht worden, slechts één dagblad 
wordt gelezen en in 19% derhalve meer dan één7. De diversiteit in de 

7 Economisch Kwartaaloverzicht Amrobank. maart 1975. 

40 Politiek perspectief, mei/juni 1975 



e
~ r
ie 
~d 

Jit 

t
is 
s, 
at 
e-
Ie 
~g 

Ie 
Is 
3t 
1-

:Jt 

~t 

~t 

n 
Ir 

e 
e 
e 
i
r-

lt 
I

k 
1-

n 

e 
d 
e 

5 

pers kan derhalve (wanneer men uitsluitend het oog op de dagbladen 
zou richten) niet tot gelding komen voor het overgrote deel van de 
abonnees. Het gaat wel om de mogelijkheid van meer kranten kennis 
te nemen, derhalve - wellicht wat simplistisch gesteld - om de jour
nalistieke checks and balances, om de 'controle' die de dagbladen met 
de overige informatiedragers op elkaar uitoefenen. Reeds daaruit mag 
worden geconcludeerd, dat de diversiteit in de informatie zich niet be
perkt tot de dagbladpers sec. 

Overheidssteun 

Over de samenhang tussen onze democratische staatsvorm en het be
houd van een optimale verscheidenheid aan vrije nieuws- en informatie
bronnen heb ik hiervóór reeds een aantal kanttekeningen gemaakt. 
Daaruit kan evenwel niet worden geconcludeerd, dat derhalve elke, 
thans bestaande krant tot elke prijs zou moeten worden gehandhaafd. 
Wat wèl mag worden geconstateerd is, dat de overheid in een bepaalde 
situatie de plicht kan hebben ondersteunend op te treden, omdat ont
houding tot een situatie kan leiden die strijdig zou zijn met de taak van 
de overheid om de democratie ook werkelijk te doen functioneren. 

Per definitie moeten zulke maatregelen gelden voor de pers als geheel. 
De overheid dient er voor te zorgen, dat een zodanig klimaat bestaat, 
dat een op zich gezonde bedrijfstak ook tijdelijk optredende moeilijk
heden kan overbruggen. Daarnaast is er geen enkel bezwaar tegen om 
individuele bladen die in ademnood komen, bij te staan door individuele 
maatregelen. Het mag evenwel niet zo worden, dat de overheid, bij
voorbeeld door het intrekken van algemene begunstigende maatrege
len - zoals bepaalde belasting-, post- en treintarieven -, bewust een 
aantal bladen, die dankzij deze maatregelen nog net boven de rode 
streep zitten, min of meer gaat verplichten individuele steun aan te 
vragen. Zo'n beleid zou zich richten op een permanent ingrijpen van 
de overheid in de onderlinge verhouding tussen de bladen en van de 
overheid ten opzichte van deze bladen. Waar het, bij de beoordeling 
van de Medianota van minister Van Doorn, die duidelijk een aantal 
karaktertrekken bezit die in deze richting tenderen, waarschijnlijk om 
zal gaan, is de vraag of het Nederlandse parlement aanvaardt, dat de 
perswereld in een permanente steunsituatie terecht zal komen. 

De visie, die de Tweede-Kamerfractie van de KVP bij alle persdebatten 
tot nu toe heeft ingenomen, is deze: de pers is een op zich gezonde 
bedrijfstak, die tijdelijk door structurele en conjuncturele oorzaken in 
grote moeilijkheden is gekomen; moeilijkheden waaraan ook de over
heid schuld heeft. Hiervóór heb ik dit punt al nader uitgewerkt. De 
overheid heeft, gelet op onze basisopstelling ten opzichte van een vrije 
en onafhankelijke pers, derhalve de plicht een zodanig klimaat te schep
pen, dat die bedrijfstak weer in staat is zelfstandig de problemen op 
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te lossen. Daartoe zijn verschillende maatregelen voor alle bladen nood
zakelijk en gerechtvaardigd. 
Dagbladen die tijdelijk in moeilijkheden komen en uitzicht hebben op 
herstel van rentabiliteit, moeten via een Bedrijfsfonds dat door onaf
hankelijke deskundigen van verschillende disciplines wordt bestuurd, 
geholpen kunnen worden met individuele steun. Deze steun hoeft zeker 
niet beperkt te blijven tot kredietfaciliteiten. 
De derde poot onder een evenwichtig, tijdelijk steunverlenend pers
beleid moet zijn een tegemoetkomend prijsbeleid, zodat zo snel moge
lijk de inkomsten naar een fifty-fifty-basis worden geleid. 
De vierde poot, intussen beëindigd, is de zgn. STER-compensatie ge
weest, die in de eerste jaren wat ongenuanceerd, maar daarna beter 
is gericht op steun aan die bladen, die deze steun het hardst nodig 
hadden. In totaal is daarvoor rond 110 miljoen gulden aan de pers uit
gekeerd. 

Algemene maatregelen 

Nu deze STER-compensatie is beëindigd, na zeven jaren, is reeds een 
vorm van globale steun weggevallen die de bladen juist in de periode 
van heroriëntering en herstructurering dringend nodig hebben gehad. 
Thans lijkt de tijd aangebroken om te beoordelen of de nog bestaande 
generieke maatregelen - waarvan de tijdelijkheid wat betreft het nul
tarief voor de BTW in de wetgeving is neergelegd, terwijl de post- en 
treintarieven onderwerp van regeringsbeleid zijn - gemist kunnen 
worden en, zo ja, op welke termijn. Hierbij dient ook te worden be
dacht, dat de afschaffing van het oude dagbladzegel in 1869 de bloei 
van de pers eerst goed mogelijk heeft gemaakt. Bovendien bestond 
er, als ik het goed heb, in ieder geval na de bevrijding, ook vrijstelling 
voor dagbladabonnementen van de oude omzetbelasting. Men kan der
halve nauwelijks betogen, dat het hier gaat om een maatregel die uit
sluitend is toegepast op grond van de bij de invoering van de BTW 
bestaande conjuncturele problemen in de pers. 

Hoe dit ook zij, het gaat er niet zozeer om welke globale maatregelen 
in de nabije toekomst nog van kracht blijven, als wel dat zulke alge
mene klimaatverbeterende regelingen nog niet kunnen worden gemist. 
Maar dan wel degelijk in samenhang met een goed functionerend Be
drijfsfonds, dat te behouden bladen nieuwe perspectieven kan bieden. 

Deze opstelling lijkt ook in overeenstemming te zijn met de opvattin
gen die in de bedrijfstak zelf leven. Het is hierbij evenwel opvallend 
te moeten constateren, dat de opvattingen van de Nederlandse Dagblad 
Pers parallel schijnen te lopen aan die van de journalisten, maar niet 
aan de officiële opvattingen zoals die door het bestuur van de Neder
landse Vereniging van Journalisten (NVJ) worden uitgedragen. Het 
reeds eerder genoemde, zeer recente onderzoek van de Amsterdamse 
Universiteit (zie voetnoot 2), waarbij de eerste 1000 van in totaal 1700 
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enquêteformulieren zijn verwerkt, brengt de volgende, wel zeer opval
lende inzichten aan het licht: 

- algemene verbetering van het economisch klimaat door bijv. 
faciliteiten op belastinggebied, posttarieven e.d. 50,7% 

- scheppen van non-profit-sector 10,6% 

- subsidiëring van noodlijdende publiciteitsorganen 

invoering totaal andere vorm van persexploitatie 

- geen overheidsbemoeienis 

- invoering van leesgeld ter financiering van bladen met 
minimum-aanhang 

- overheidstoezicht op persfusies, kartelvorming 

- diverse antwoorden 

- geen antwoord 

7,6% 

6,1% 

4,8% 

3,6% 

9,1% 

0,5% 

7,0% 

De heer C. Meüer, die deze resultaten voor De Journalist heeft becom
mentarieerd, schrijft: 'Heel geringe bijval derhalve voor subsidiebeleid 
en gerichte hulpverlening, zoals minister Van Doorn die voorstaat en die 
ook in de lijn van de NVJ liggen. De helft van alle ondervraagden ver
wacht juist baat van algemeen geldende economische maatregelen 
(generieke), door de NDP bij voorkeur bepleit. Degenen die een andere 
vorm van persexploitatie voor ogen staat, maken totaal 16,7% van de 
inzenders uit'. 

"t Belang van het algemeen' 

Het is zonneklaar, dat het laatste woord over de (financiële) verhou
ding tussen overheid en pers nog niet is gesproken. Wel liggen thans, 
meer dan ooit tevoren, gegevens op tafel waaraan een zeker houvast 
kan worden ontleend, al mag de betekenis ervan niet worden over
trokken. De behoefte aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschap
pelijke begeleiding blijft groot. De pers is de spiegel van een zich 
nog steeds ontwikkelende samenleving, zo rijk aan facetten dat de be
moeienis van de overheid zeker als cultuurbeleid kan worden geken
schetst. De individuele lezer zal op grond van de inhoud van een pers
orgaan voorkeuren moeten hebben, die hij via zijn abonnement hono
reert. Regering en parlement mogen zich met die inhoud niet bemoeien. 
Zij hebben de belangen van een volwassen democratische samenleving 
te behartigen. 

Vandaar, dat in diepste wezen nog steeds geldt wat de secretaris van 
de Amsterdamse Pers, C. J. Schotel, tientallen jaren geleden in een 
poëtisch gevecht Charivarius antwoordde toen deze stelde, dat de jour
nalist niets anders najoeg dan "t nieuwste nieuws', waarvan hij de 
slaaf was: 
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'Het nieuwste nieuws - geen doel dan dat? 

Het nieuwer nieuws dan 't andere blad? 

Neen, zeker niet dat maar al/een, 

doch, ook 't belang van het algemeen! 

GÜ, knaap, die nog wat worden moet, 

onthoudt den gulden regel goed: 

Wie daarvoor vechten kan, 

dat wordt de beste krantenmanf'8 

8 Geciteerd door prof. dr. N. Cramer in "Kroniek van de Nederlandse Journalisten Kring, 1884-
1959", pag. 50. 
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Gezondheidszorg in een overgangs
situatie 

C. Blankestijn* 

1. Toenemende aandacht voor de gezondheidszorg 

De gezondheidszorg is lange tijd een terrein geweest waar de publieke 
en ook de politieke belangstelling niet zo sterk op gericht was. Er ge
beurde weliswaar wel wat en er werden ook belangrijke resultaten 
geboekt, maar het was blijkbaar toch niet zo spectaculair, dat dit ook 
in de publieke en politieke sfeer sterk doorwerkte. Enkele van de be
langrijkste verschijnselen waren bijvoorbeeld het voor een belangrijk 
deel onder de knie krijgen van een aantal ziekten en het toenemen 
van de levensverwachting van de in ons land levende mensen. Daar
tegenover staat echter weer het aanzienlijk sterker naar voren komen 
van hart- en vaatziekten en kwaadaardige nieuwvormingen als doods
oorzaken. Ook is de betekenis van de psycho-sociale problematiek 
voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens zeer sterk 
toegenomen. Met name over dit laatste verschijnsel is in de afgelopen 
jaren veel geschreven. De aandacht is o.a. gevestigd op verschijnselen 
als arbeidsverzuim, relatieproblematiek in huwelijk en gezin, en het ge
bruik van verdovende middelen en alcohol e.d. als zgn. indicatoren 
voor de gezondheidstoestand in ons land. Op regeringsniveau is de 
gezondheidszorg lange tijd kennelijk niet zwaar genoeg geweest voor 
een afzonderlijke politieke verantwoordelijkheid in een zelfstandig mi
nisterie. Met name vanwege allerlei bindingen in de sfeer van de 
sociale verzekeringen vormde de gezondheidszorg met sociale zaken 
het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

In de laatste jaren begint geleidelijk aan tegelijk met de inhoudelijke 
veranderingen op het terrein van de gezondheidszorg ook de publieke 
en politieke belangstelling toe te nemen. Wij zouden kunnen zeggen, 
dat de gezondheidszorg en de publieke en politieke aandacht daarvoor 
geleidelijk aan in een overgangssituatie beginnen te komen. Een eerste 
signaal daarvoor was de zgn. Volksgezondheidsnota 1966. Weliswaar 
een erg dik boek, maar veel invloed heeft het niet gehad. Daarna is 
met name sedert ± 1970 de aandacht voor de volksgezondheid betrek-

• Dr. Blankestijn is stafmedewerker bij het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezond
heid. Hij is lid van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Den Haag en van de Kerngroep 
Volksgezondheid van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU. Dit artikel, ge
schreven naar aanleiding van de op 30 november 1974 gehouden CDA-studiedag Volksgezond
heid, wordt ook gepubliceerd in Anti-revolutionaire Staatkunde en in het Christelijk-Historisch 
Tljdsch"ft. (Red .). 
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kelijk snel toegenomen. Gewezen moge o.a. worden op de invoering 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor de sector van de 
geestelijke volksgezondheid was het verschijnen van de zgn. Nota
Kruisinga een belangrijke gebeurtenis. Het was namelijk de eerste keer, 
dat door een bewindsman de geestelijke gezondheidszorg als een on
derdeel van de gezondheidszorg in een beleidsnota als zodan ig aan 
de orde werd gesteld. Van bijzondere betekenis is daarna geworden 
de instelling van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
bij de totstandkoming van het kabinet-Biesheuvel, terwijl als meest 
recente gebeurtenis de Structuurnota Gezondheidszorg' van staatsse
cretaris Hendriks moet worden genoemd. 

In de laatste jaren, bij het geleidelijk toenemen van de publieke aan
dacht voor de volksgezondheid, kwamen eigenlijk twee centrale thema's 
telkens weer naar voren. Het ene thema was het feit, dat de kosten 
voor de gezondheidszorg steeds meer en steeds sneller gingen stijgen. 
Meer en meer gingen ook de politiek verantwoordelijke organen inzien, 
dat dit uit de hand dreigde te gaan lopen. De roep om beheersing van 
de kostenstijging werd steeds meer gehoord. Het tweede thema was 
het feit, dat de structuur van de gezondheidszorg niet meer aansloot 
bij de meest recente ontwikkelingen. Deze structuur (o.a. grote nadruk 
op curatieve, vaak intramurale zorg) was en is nog sterk gebouwd op 
het oude model van de geneeskundige zorg met een sterk medisch 
primaat. In de Structuurnota Gezondheidszorg komen beide thema's 
aan de orde. 

2. Het CDA en de gezondheidszorg 

Ook in CDA-kringen worden deze problemen uiteraard onderkend. De 
fracties in de Tweede en Eerste Kamer houden zich ermee bezig, om
dat in de politieke praktijk standpunten over deze zaken moeten worden 
ingenomen. Zo is bijvoorbeel op 6 en 7 mei jl. gedurende een twee
daags openbaar debat de Structuurnota in de Tweede Kamer besproken. 
De wetenschappelijke instituten van de drie CDA-partijen houden zich 
eveneens met deze vraagstukken bezig. Door deze drie instituten is in 
1974 een zgn. 'Kerngroep Volksgezondheid' gevormd, die zich sinds
dien ook met deze problematiek heeft beziggehouden, en wel in het 
bijzonder naar aanleiding van de Structuurnota Gezondheidszorg. 
Tenslotte hebben ook de drie partijen deze vraagstukken op een geza
menlijke studiedag op 30 november jl. naar aanleiding van de Struc
tuurnota besproken. De studiedag was inhoudelijk voorbereid door de 
genoemde 'Kerngroep Volksgezondheid' van de drie wetenschappelijke 
instituten. De bijeenkomst werd bijgewoond door ruim honderd geïnte
resseerden, terwijl ook een aantal leden van de drie fracties en staats-

, Kamerstuk zitting 1973-1974, 13 012, nrs. 1 en 2; gepubliceerd op 9 augustus 1974; uitg. Staats
uitgeverij, Den Haag. 
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secretaris Hendriks de bijeenkomst bijwoonden. De hierna volgende 
notities zijn geschreven naar aanleiding van deze studiedag. Het is 
geen verslag in de strikte zin van het woord. Wel zijn de belangrijkste 
resultaten in de verschillende opmerkingen verwerkt. 

3. Enkele structurele aspecten van de huidige problematiek 

Gezondheidszorg - de naam zegt het al - behoort tot de soort van 
activiteiten waarin het element zorg, hulpverlening, centraal staat. Naast 
de gezondheidszorg kunnen we ook nog denken aan de maatschappe
lijke zorg of de maatschappelijke dienstverlening, aan de zorg voor 
bijzondere groepen, aan de zorg voor kinderen, voor reclassenten, voor 
psychopaten. In de Knelpuntennota Harmonisatie Welzijnsbeleid en Wel
zijnswetgeving2 , die in 1974 - twee maanden eerder dan de Structuur
nota - verscheen, worden de hier bedoelde activiteiten gegroepeerd 
rondom de zgn. 'kernfunctiezorg'. In de achter ons liggende periode 
hebben de verschillende activiteiten van zorg elk een eigen ontwikke
ling doorgemaakt. Zij zijn daardoor sterk uit elkaar gegroeid. Het voert 
te ver in dit artikel hierop dieper in te gaan. Volstaan moge worden 
met er op te wijzen, dat deze ontwikkeling met name sterk is bevor
derd door de professionalisering in de verschillende werkvormen en 
- mede als gevolg daarvan - door de steeds verder gaande differen
tiatie en opsplitsing van deskundigheden. 

In de laatste jaren begint hierin een duidelijke kentering te komen. De 
overgangssituatie waarop ik hiervóór al wees, dient zich ook in dit 
opzicht aan. In het werk zèlf is steeds meer de overtuiging gegroeid, 
dat de menselijke problematiek onmogelijk kan worden opgesplitst in 
vakjes en specialisaties. Dat kan niet omdat de mens zèlf niet kan 
worden opgesplitst in vakjes en sectoren. De mens is een eenheid van 
lichaam en geest. Deze mens is verbonden met zijn omgeving, zijn me
demens. In die totaliteit van lichaam-geest en omgeving wordt de mens 
ziek, krijgt hij problemen, is hij gelukkig en is hij verdrietig of blij. 

Tegen deze achtergrond is in het werk zelf ook steeds meer de behoef
te gegroeid aan samenwerking van verschillende deskundigen en van 
verschillende werksoorten. In vaktermen spreken we dan van multi
disciplinair en multifunctioneel. Uiteraard is deze ontwikkeling niet aan 
de gezondheidszorg voorbij gegaan. Ook hier is het verschijnsel van 
de multidisciplinaire en multifunctionele samenwerking vrij algemeen 
geworden. Er zijn bepaalde vormen van gezondheidszorg waarbij dit 
echter heel in het bijzonder aan de orde is. Te denken valt aan de 
revalidatie, aan vormen van zorg voor langdurig zieken, aan zwakzin
nigenzorg, aan de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen; aan de 
maatschappelijke gezondheidszorg, de huisartsen, de kruisverenigingen; 

• Rapport van de Beraadsgroep Knelpunten harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving: 
Kamerstuk 1973-1974. zitting 12 968, nrs. 1 en 2; gepubliceerd op 17 juni 1974; uitg. Staats
uitgeverij, Den Haag. 
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aan de jeugdgezondheidszorg; aan gezondheidszorg in bedrijven, in het 
leger, enz. enz. In de praktijk van deze en andere vormen van gezond
heidszorg wordt het vaak steeds moeilijker aan te geven, waar het gaat 
om gezondheidszorg en waar om een of andere vorm van maatschap
pelijke dienstverlening. Deze vormen van zorg, van hulpverlening, lopen 
vaak zodanig in elkaar over, dat de onderlinge grenzen vervagen en 
wegvallen. 

Verwevenheid met maatschappelijke dienstverlening 

Vanuit de gezondheidszorg bezien kunnen we ook zeggen: de grenzen 
van de gezondheidszorg worden steeds moeilijker aan te geven. De 
typisch geneeskundige zorg ontwikkelt zich tot gezondheidszorg en nu 
zien we, dat deze gezondheidszorg meer en meer verweven raakt met 
maatschappelijke dienstverlening. Anders gezegd: er vindt een proces 
van ontgrenzing van de gezondheidszorg plaats. In dit verband kunnen 
we tevens vaststellen, dat het gebied van de 'zorg', waarover wij hier
vóór al enkele opmerkingen maakten, zich steeds meer ontwikkelt tot 
één lange lijn van onderling samenhangende werksoorten en deskundig
heden. Aan het ene uiteinde van die lijn bevindt zich een betrekkelijk 
klein gebied van puur maatschappelijke deskundigheid en hulpverlening 
en aan het andere uiteinde bevinden zich de puur medische deskundig
heid en hulpverlening. Tussen deze twee uitersten ligt een uitgestrekt 
gebied van vloeiende overgangen in diverse activiteiten en werksoor
ten, waarin zowel medische als maatschappelijke deskundigheden en 
aspecten een rol spelen. Wat binnen het raam van deze huidige werke
lijkheid in onze Nederlandse situatie formeel tot het gebied van de 
volksgezondheid wordt gerekend en wat niet, wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door historische ontwikkelingen en toevallige factoren. 
Eén van de meest toevallige is wel de huidige departementale taakver
deling. Tenminste vier departementen hebben namelijk te maken met 
bovenbedoelde samenhangende lijn van voorzieningen, te weten Volks
gezondheid, CRM, Justitie en Sociale Zaken. 

Deze overwegingen zijn van veel betekenis voor het vraagstuk van de 
herstructurering van het totale zorg-gebied. In een dermate samenhan
gend geheel van voorzieningen kan men niet op één bepaald gebied 
gaan herstructureren, zonder dat dit invloed heeft op de situatie in de 
aanverwante sectoren. Kortom, de samenhang in het werk moet ook 
leiden tot samenhang in de structuur. Dit speelt op alle betrokken ni
veaus, te beginnen met het plaatselijke niveau, waarbij het gaat om 
de samenhang in de zgn. eerste lijn. In de gezondheidssector komen 
we daar met name de huisarts en de verpleegkundige van de kruisver
eniging tegen. In de maatschappelijke dienstverlening ontmoeten we in 
het bijzonder het algemeen maatschappelijk werk en de gezinsverzor
ging. In de realiteit van het gewone dagelijkse werk van de hulpverle
ning komen deze hulpverleners vaak in dezelfde gezinnen vanwege 
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dezelfde oorzaak: ziekte - psychosociale problematiek. Het is dan ook 
niet houdbaar, dat door herstructureringsontwikkelingen in bijv. de 
maatschappelijke dienstverlening of de gezondheidszorg deze situatie 
zou worden doorbroken of afgeremd. Nee, precies het omgekeerde is 
aan de orde: er moeten zodanige regelingen en structuren komen, dat 
de samenwerking op dit eerste niveau, en deze eerste lijn, wordt ver
eenvoudigd en bevorderd. De gezondheidscentra, waar thans mee ge
experimenteerd wordt, kunnen wellicht het een en ander al een belang
rijke stap verder brengen. 

Soortgelijke opmerkingen kunnen worden gemaakt over de tweede lijn 
in de hulpverlening. In de somatische gezondheidszorg is deze tweede 
lijn heel duidelijk aan te wijzen. Daarin bevinden zich de meer gespe
cialiseerde voorzieningen, waar de mensen niet zonder verwijzing naar 
toe kunnen gaan. Met name allerlei vormen van intramurale zorg vallen 
daaronder. In de maatschappelijke dienstverlening kennen we echter 
ook vele voorbeelden van intramurale zorg. De bejaardenzorg en de 
zwakzinnigenzorg zijn daarvan sprekende voorbeelden. Ook op het ter
rein van de kinderbescherming, de zorg voor alcoholisten en drugver
slaafden komen intramurale voorzieningen voor. Soortgelijke opmerkin
gen over samenhang als wij maakten ten aanzien van de eerste lijn, 
zouden wij ook hier kunnen maken. Dat doen wij niet, want dat zou tot 
herhalingen leiden. Eén punt echter nog: op de studiedag is er van 
meer dan één kant op gewezen, dat de huisarts niet de enige sluis 
kan en mag zijn tussen eerste en tweede lijn, zoals in de Structuur
nota wordt gesuggereerd. Dit vloeit als vanzelfsprekend voort uit de 
geschetste ontwikkelingen. 

Regional isatie 

Een belangrijk punt, dat in het kader van de structuur van de gezond
heidszorg aan de orde komt, is de regionalisatie. De Structuurnota zegt 
zelfs, dat regionalisatie samen met de zojuist genoemde indeling van 
de gezondheidszorg in eerste- en tweedelijns voorzieningen de twee 
grondprincipes zijn voor de herstructurering van de gezondheidszorg. 
Nu is het verschijnsel van de regionalisatie niet zo heel erg nieuw en 
het is ook niet beperkt tot de gezondheidszorg. Wèl is nieuw, dat de 
ideeën hieromtrent op het terrein van de dienstverlening pas in de 
laatste jaren meer concrete vorm beginnen te krijgen en in bestuurlijk 
opzicht in verbinding worden gebracht met de bestuurlijke decentralisatie. 
Dit is een nieuw voorbeeld van de overgangssituatie waarin de gezond
heidszorg zich thans bevindt. Deze zorg was immers tot dusverre nogal 
sterk centraal geleid en bestuurd. 

Op de studiedag is het onderwerp regionalisatie ook vrij uitvoerig aan 
de orde geweest. Het was daarbij onvermijdelijk, dat de bestuurlijke 
decentralisatie - het leggen van beslissingsbevoegdheden bij lagere 
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overheidsorganen - en de functionele decentralisatie - het werk moet 
zo dicht mogelijk bij de bevolking tot ontwikkeling komen -, sterk door 
elkaar heen liepen. Er bestond grote eenstemmigheid over het feit, dat 
de functionele decentralisatie of regionalisatie niet mag wachten op de 
bestuurlijke decentralisatie in de vorm van nieuwe wetgeving inzake 
gewestvorming. Tezelfdertijd echter moet ook erkend worden, dat er 
voor de centrale overheid, bij welke vorm van decentralisatie ook, be
langrijke taken overblijven, zoals bijv. planning van zeer kostbare voor
zieningen en zeer kostbare functies, algemene lijnen van het beleid, 
beheersing van de groei e.d. 

Ten aanzien van de functionele decentralisatie in de vorm van regio's 
is nog een dUidelijke waarschuwing geuit, dat deze regio's niet uitslui
tend mogen worden opgebouwd rondom samenwerkingsverbanden van 
ziekenhuizen. Ook de extramurale zorg moet daarin een grote plaats 
hebben en vooral de preventie. Eén zin uit het verslag van de studie
dag spreekt in dit verband boekdelen: 'Niet het ziekenhuis is het cen
trum van de curatieve voorzieningen; het centrum van de curatieve voor
zieningen is de eerstelijns zorg'. In dit kader nog een opmerking over 
dit punt. De positie en de bevoegdheden van de bestuurlijke regionale 
organen waarover in de Structuurnota wordt gesproken, werden door 
de aanwezigen zeer onduidelijk gevonden. Op dit punt zal nog veel ver
heldering moeten komen, met name ook in relatie tot eventuele soort
gelijke organen op aanverwante terreinen binnen het zorg-gebied. 

Consequenties op landelijk vlak 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de samenhang in de ontwik
kelingen op het terrein van de welzijnszorg, inclusief de gezondheids
zorg en mogelijke consequenties daarvan op landelijk vlak. (Over enige 
consequenties op lokaal en regionaal vlak hebben wij hiervóór al gespro
ken). Eerder in dit artikel hebben wij er al op gewezen, dat tenminste 
vier ministeries te maken hebben met de aaneengesloten lijn van sa
menhangende voorzieningen. Tijdens de studiedag is er dan ook met 
klem op gewezen, dat het dringend noodzakelijk is, dat er ook meer 
samenhang komt in het beleid van deze vier departementen, wat betreft 
hun verantwoordelijkheid voor activiteiten binnen de zorg-sector. Har
monisatie van beleid en wetgeving als fol/ow-up van de Knelpuntennota 
werd sterk bepleit. Gewezen werd bovendien op de behoefte, dat de 
thans reeds bestaande functionele samenhang bij de volgende kabinets
formatie zou worden voltooid in een politieke samenhang in de vorm 
van bijv. een ministerie van Volksgezondheid en maatschappelijke dienst
verlening. De huidige regering zou er goed aan doen nu reeds een 
commissie in te stellen die de totstandkoming van zo'n departement 
of, met andere woorden, de departementale herstructurering voor de 
zorg-sector bij de volgende kabinetsformatie zou moeten voorbereiden. 
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4. Enkele financiële aspecten 

Een ander belangrijk terrein waarop wij duidelijk van een overgangs
situatie kunnen spreken, is de financiering. Veel is er in de laatste paar 
jaar over dit vraagstuk al gezegd en geschreven. In politiek opzicht zijn 
met name de volgende punten van belang: 

a. welk deel van het nationaal inkomen willen we bestemmen voor de 
volksgezondheid? 

b. hoe houden we de kostenstijgingen zoveel mogelijk in de hand? 

c. wat vinden wij van regionale financiering en hoe regelen we dat? 

d. wat vinden we van een volksverzekering ziektekosten? 

a d a 

De vraag, welk deel van het nationaal inkomen we willen besteden aan 
de zorg voor de volksgezondheid, is een vraag van nationale prioritei
tenkeuze. Afgewogen zal moeten worden tussen de verschillende sec
toren van overheidsbestuur en in de meningsvorming van regering en 
parlement zal tenslotte de beslissing vallen. In de Structuurnota zegt 
de staatssecretaris, dat in 1980 niet meer dan 8% van het nationaal in
komen zou mogen worden bestemd voor de gezondheidszorg. Nu is 
dat cijfer al weer achterhaald, zoals o.a. is gebleken uit recentere bere
keningen van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, waarbij een 
getal van 8,9% naar voren kwam. 

Wij willen ons in dit artikel niet zozeer verdiepen in de vraag of het nu 
8, 8,9% of nog meer moet zijn; wij willen slechts wijzen op de uiterst 
belangrijke politieke beslissingen die op dit punt genomen moeten wor
den. Tegen welke achtergrond en op welke motieven kiezen we? In de 
CDA-visie zoals we die voorstaan, werd op de studiedag op 30 novem
ber nog eens beklemtoond, dat de gezondheidszorg in het totaal een 
erg hoge prioriteit zal moeten hebben. De gezondheidszorg vormt na
melijk een wezenlijk bestanddeel van een welzijnsbeleid zoals de drie 
CDA-partijen dat willen voeren. In ditzelfde verband speelt ook een 
rol de prioriteitenkeuze binnen de gezondheidszorg, maar daar komen 
wij bij het volgende punt nog welop. 

ad b 

De beheersing van de kostenstijging is wellicht het meest besproken 
onderwerp in de gezondheidszorg gedurende de laatste jaren. De kos
ten van de gezondheidszorg stegen, aldus de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid in een recent rapport, van 1963 tot 1972 maar liefst 
met 450%; in procenten van het nationaal inkomen van 4,5% in 1963 
naar 7,2% in 1972. Nog sprekender dan de mate van stijging in procen
ten van het nationaal inkomen is de versnelling waarmee de kosten 
stegen: 

1953-1958: stijging 0,6% over 5 jaar 
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1958-1963: stijging 0,6% over 5 jaar 

1963-1968: stijging 1,2% over 5 jaar 

1968-1970: stijging 0,7% over 2 jaar 

1970-1972: stijging 0,8% over 2 jaar. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze kostenstijging. 
Afgezien van de algemene kostenstijgingen, die zich op alle terreinen 
in onze samenleving voordoen, zijn er bij de gezondheidszorg tenminste 
twee factoren die van bijzondere betekenis zijn geweest. 

De eerste factor is m.i. de ontwikkeling van de medische wetenschap
pen en met name van de medische technologie. Nieuwe methoden van 
onderzoek en behandel ing werden ontdekt en in toepassing gebracht, 
dikwijls met grote investeringen aan voorzieningen en apparatuur. De 
open hartchirurgie en nierdyalise zijn daar bekende illustraties van. De
ze nieuwe ontwikkelingen maakten het mogelijk, dat mensen konden 
blijven leven waar dit eerder niet mogelijk was. De nieuwe voorzienin
gen schiepen daarmee als vanzelf nieuwe behoeften. De nieuwe behoef
ten vroegen weer om uitbreiding van de voorzieningen enz. enz., en zo 
komen we in de spiraal naar boven. Hier stuiten we dan op het pro
bleem van de prioriteitenkeuze binnen de gezondheidszorg. Waaraan 
wordt het beschikbare geld primair besteed? Aan de dure en soms 
allerduurste voorzieningen, waarmee overigens toch altijd nog slechts 
een betrekkelijk klein aantal mensen kunnen worden geholpen, of aan 
de voorzieningen op het terrein van de preventie, de extramurale ge
zondheidszorg, de eerstelijns gezondheidszorg, waarmee zeer grote 
aantallen mensen kunnen worden bereikt? Een uiterst moeilijke ethische 
vraag. Een typisch medisch probleem, dat binnen de gezondheidszorg 
zèlf opgelost moet worden, zeggen sommigen. Anderen - en daar be
hoor ik ook toe - zeggen: dit is óók een politiek-ethisch probleem, 
want het zal voor een deel het karakter van het gezondheidsbeleid be
palen. In politiek opzicht gaat het er ons om het belang, het gezond
heidsbelang van zoveel mogelijk mensen te behartigen. Dat is dus een 
duidelijke algemene indicatie in de richting van prioriteit voor de pre
ventie, de extramurale, de eerstelijns gezondheidszorg. Dit mag echter 
niet betekenen, dat levensreddende handelingen achterwege zouden 
moeten blijven. Het is echter inderdaad de primaire verantwoordelijk
heid van de medici, dit - binnen de grenzen van de in het kader van 
de politieke besluitvorming gegeven mogelijkheden en algemene priori
teiten - te realiseren. 

De tweede factor die van bijzondere betekenis is geweest bij de snelle 
groei van de kosten van gezondheidszorg, is het ontbreken van beleids
wetgeving als complement van de bestaande financieringswetgeving 
(Ziekenfondswet) of de nieuw tot stand gekomen financieringswet 
(AWBZ). Deze financieringswetten garanderen een zekere financierings
stroom. Hoe die financieringsstroom gebruikt wordt, is echter een ver-
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antwoordelijkheid van de beleidsbepalende overheid. De moeilijkheid 
echter is, dat de beleidswetgeving waarop de beleidsbepaling zou moe
ten berusten en waarin de beleidsinstrumenten - zoals planning en 
ordening - zouden worden gegeven, ontbrak. De Wet Ziekenhuisvoor
zieningen is een eerste voorbeeld van een beleidswet als aanvulling op 
de financieringswetgeving. Daarna is het voorontwerp van Wet Gezond
heidsvoorzieningen gekomen, terwijl de huidige Structuurnota weer een 
voorbereiding is van een nieuw ontwerp (of voorontwerp) van een wet 
gezondh e i dsvoo rzien i n gen. 

Deze behoefte aan beleidswetgeving markeert o.i. opnieuw de over
gangssituatie waarin de gezondheidszorg thans verkeert. Voorheen is 
het eigenlijk steeds zo geweest, dat er àfwel nauwelijks herkenbaar 
een doelbewust beleid met o.m. doelbewuste planning plaats vond, àf
wel, als er al beleid gevoerd werd of als er al gepland werd, dan ge
schiedde dit door de financiers, die het beschikbare geld verdeelden. 
Gelukkig begint steeds meer het besef door te dringen, dat dit niet 
juist is. Te meer zal dit nog gaan klemmen wanneer, zoals in de Struc
tuurnota is aangekondigd, in de toekomst de hele ambulante maatschap
pelijke en geestelijke gezondheidszorg zal worden gefinancierd uit de 
eveneens aangekondigde volksverzekering ziektekosten. Als we er niet 
voor zorgen dat er tijdig de nodige beleidswetgeving is, met instrumen
ten van planning en ordening, dan zullen we straks het verschijnsel 
van de onbeheerste groei ook op deze terreinen gaan meemaken en 
dan zullen de uitvoerders van deze volksverzekering - met andere 
woorden: het financieringskantoor - opnieuw belast zijn met de beheer
sing. Tevens zullen we dan het merkwaardige verschijnsel meemaken, 
dat voor werksoorten die niet op basis van verrichtingen, maar op basis 
van begrotingen worden gefinancierd uit de volksverzekering (zoals 
thans bijv. al het geval is met de sociaal-psychologische diensten), een 
nieuw stelsel van subsidieregelingen tot ontwikkeling zal komen in plaats 
van de thans nog bestaande rijksregelingen voor subsidiëring uit de 
algemene middelen (zoals bijv. voor de kruisverenigingen, de medisch
opvoedkundige bureaus en de bureaus voor levens- en gezinsvragen). 
Het verschil is dan echter, dat in die mogelijke toekomstige situatie 
de subsidiëring plaatsvindt uit de fondsen van de sociale verzekering, 
waarbij de bepaling van de omvang van het subsidie en daarmee van 
de ontwikkeling van de werksoort opnieuw in handen zal zijn van de 
financiers en niet van de beleidsvoerders. 

Dit is opnieuw een indicatie hoe nodig wel een beleidswetgeving is die 
de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de financieringsstroom 
en daarmee voor de ontwikkeling van de werksoort legt in handen van 
de democratisch gekozen en controleerbare overheden. 

ad c 

Een derde aspect van de financiering dat regelmatig aan de orde komt, 

Politiek perspectief, mei/juni 1975 53 



is de regionale financiering of - preciezer gezegd - de regionale 
besteding van veelal centraal geïnde financiën. In het kader van de 
decentralisatie is dit een uiterst belangrijk punt. Immers, als we al vin
den dat het beleid en de beleidsbepaling binnen de gezondheidszorg 
zoveel mogelijk gedecentraliseerd zouden moeten plaatsvinden binnen 
algemene landelijke richtlijnen, dan zal deze decentralisatie alleen dàn 
iets kunnen gaan betekenen als ook regionaal de prioriteitenkeuze zou 
kunnen plaatsvinden binnen een bepaald besch ikbaar budget. Naast een 
minimumpakket aan voorzieningen, dat landelijk zou moeten worden 
vastgesteld en dat in het hele land gelijk dient te zijn, zou aan iedere 
regio de nodige beleids- en financiële ruimte moeten worden gegeven 
om daarnaast en daarenboven aan het voorzieningenpakket in de regio 
een eigen kleur en betekenis te geven, aansluitend bij de specifieke 
omstandigheden en inzichten in de regio. In de Structuurnota wordt ge
zegd, dat ten departemente op dit onderwerp wordt gestudeerd. Tijdens 
de CDA-studiedag is beklemtoond, dat de regio dan ook werkelijk mo
gelijkheden zou moeten hebben voor prioriteitenkeuze en daarvoor ook 
werkelijk verantwoordelijk zou moeten kunnen zijn. 

Deze algemene stellingname is niet zo moeilijk. Ook zullen de meningen 
hierover niet zo erg uiteenlopen. De moeilijkheden en problemen zullen 
m.i. pas gaan komen als deze ideeën worden uitgewerkt en concrete 
vorm moeten krijgen. Dan komen belangrijke vragen aan de orde, zoals 
bijv. de toedeling van financiën aan de regio. Hoe gebeurt dat en op 
grond van welke criteria? Ook is een belangrijk punt hierbij, hoe dit zal 
gaan bij de algemene middelen en hoe bij de fondsen uit de sociale 
verzekeringen. 
Beseffende dat de regionalisatie-gedachte, die in zo onderscheidene 
sectoren wordt aangehangen, pas werkelijk inhoud zal k,ijgen als ook 
de financiering daarbij betrokken wordt, moeten wij in dit artikel vol
staan met de conclusie, dat de hiermee samenhangende problemen nog 
lang niet zijn opgelost en dat er - wellicht ook in CDA-verband -
nog veel studie en overleg op dit punt nodig is. 

ad d 

Als vierde punt in deze paragraaf over de financiering wil ik nog enkele 
opmerkingen maken over de volksverzekering ziektekosten. Zoals al 
eerder is opgemerkt, is tijdens de studiedag van verschillende zijden 
aangedrongen op verdergaande samenwerking tussen met name de ge
zondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Dit heeft ook 
consequenties voor de financiering. Een gevaar van een volksverzeke
ring voor uitsluitend ziektekosten zou kunnen zijn, dat de reeds gesig
naleerde ontwikkelingen van samenwerking en inhoudelijk naar elkaar 
toegroeien van de verschillende werksoorten, zou worden doorkruist 
door verschillende financieringsvormen, nl. subsidieregelingen uit de 
algemene middelen en financiering uit de volksverzekering. Ook in de 
al eerder genoemde Knelpuntennota is gewezen op het gevaar, dat de 
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zozeer noodzakelijk geachte harmonisatie van beleid zou kunnen wor
den belemmerd door verschil in financieringsbron en financieringsvorm. 
Daarom is al vele malen en van verschillende kanten aangedrongen 
op een gelijke financieringsvorm voor onderling samenhangende pak
ketten van voorzieningen. Typische onderling samenhangende voorzie
ningen van intramurale zorg op het terrein van de bejaardenzorg bij
voorbeeld zouden één financieringsvorm moeten hebben, ongeacht of 
zij op dit ogenblik onder Volksgezondheid ressorteren of onder CRM. 

Hetzelfde kan bijvoorbeeld ook gezegd worden van de versch illende 
vormen van residentiële zwakzinnigenzorg en van extramurale maat
schappelijke gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg in samen
hang met vormen van maatschappelijke dienstverlening, enz. Anders 
gezegd: wanneer we deze financieringsproblematiek benaderen vanuit 
het werk zèlf - en dat wil dus eigenlijk zeggen vanuit de cliënt/patiënt 
zèlf -, dan zou de volksverzekering zich niet mogen beperken tot uit
sluitend de ziektekosten of de kosten van geneeskundige zorg. Dan 
zouden we moeten streven naar een 'volksverzekering zorg', waarbij 
dan telkens, al naargelang de premiedruk dat toelaat, samenhangende 
pakketten van risico-dekkende zorg-voorzieningen, ongeacht het depar
tement waaronder zij ressorteren, onder de werking van de volksver
zekering zouden kunnen worden gebracht. 

5. Overheid - particulier initiatief 

Een derde belangrijk onderwerp, dat op de CDA-studiedag veel aan
dacht heeft gekregen, betreft de verhouding tussen overheid en parti
culier initiatief. Een tijdlang is het vrij stil geweest rondom dit onder
werp. De verschijning van de al eerder genoemde Knelpuntennota en 
van de Structuurnota Gezondheidszorg heeft echter de discussie hier
over weer geactiveerd, omdat door beide nota's de vraag naar de bete
kenis van het particulier initiatief weer actueel is geworden. Dat is ook 
zeer begrijpelijk, bekeken vanuit de achtergrond van wat oorspronkelijk 
als particulier initiatief werd gezien. Op de studiedag werd dit door een 
discussiegroep als volgt geformuleerd: 'Particulier initiatief is uit de 
gemeenschap voortkomende activiteit die door de gemeenschap wordt 
geaccepteerd en legaal is, en die de belangen van een bepaald facet 
van het welzijn nastreeft'. In onze kring is dit initiatief in het verleden 
dan als regel gekleurd geweest door onze levensovertuiging, en aldus 
zijn in de loop der tijden geweldige voorzieningen tot stand gebracht. 
Wie een beetje thuis is in de wereld van - bijvoorbeeld - de zwak
zinnigenzorg, de psychiatrische voorzieningen, de bejaardenzorg, het 
onderwijs enz., die zal diep onder de indruk komen van hetgeen in 
de achter ons liggende periode door het levensbeschouwelijk particulier 
initiatief tot stand is gebracht. 

Toch zijn er in de laatste jaren wel problemen gerezen, omdat de een-
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maal tot stand gekomen voorzieningen zich daarna nogal eens ontwik
kelden los van hun oorspronkelijke, levensbeschouwelijke groep en al
dus sterk in zichzelf besloten, onafhankelijke instellingen werden zon
der verbindingen met het oorspronkelijke achterland. In de Knelpunten
nota en de Structuurnota Gezondheidszorg is de positie van het parti
culier initiatief aan de orde gekomen, in het bijzonder de vraag naar 
de autonomie van het particulier initiatief in het kader van de planning 
en beheersing van de ontwikkelingen. 

Er was op de studiedag een duidelijke behoefte om de grote betekenis 
van het particulier initiatief nog eens te onderstrepen, met name ook 
in het belang van een zo democratisch mogelijk functioneren van onze 
samenleving. Anderzijds was er ook de overtuiging, dat de overheid het 
kader moet scheppen waarbinnen het particulier initiatief kan opereren. 
De overheid heeft een positief dienende taak en verantwoordelijkheid. 
De overheid is voorwaarden-scheppend bezig, zij coördineert en ordent. 
De taak en verantwoordelijkheid van het particulier initiatief in de ge
zondheidszorg worden vooral gekenmerkt door het ideële, de bewuste 
wil om mede-verantwoordelijkheid te dragen voor activiteiten in en ten 
behoeve van de samenleving. Aldus de belangrijkste meningen tijdens 
de studiedag. De uitvoerige discussies rondom dit punt kunnen wellicht 
het beste als volgt worden samengevat. 

Twee soorten verantwoordelijkheid 

Er zijn twee soorten verantwoordelijkheid in onze samenleving aan te 
wijzen. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid van de overheid, onze 
democratisch gekozen overheid met daarenboven, in onze CDA-visie, 
een eigen, oorspronkelijke en authentieke verantwoordelijkheid om deze 
samenleving te leiden en te besturen, opdat zij naar onze interpretatie 
zo dicht mogelijk komt bij de bedoelingen van God. Anderzijds zijn er 
in onze maatschapij eindeloos vele groepen, verbanden van mensen 
en individuele personen die ook verantwoordelijkheid willen dragen 
voor een bepaald stuk van het maatschappelijk functioneren. Dat is ook 
democratie; dat is onze sociale democratie! Ideaal in ons welzijnsbeleid 
en derhalve ook in de gezondheidszorg zou zijn, dat de belangrijke 
beslissingen worden genomen daar waar die twee verantwoordelijk
heidslijnen elkaar ontmoeten, of - om het nog anders te zeggen -
daar waar de politieke democratie (de overheid) en de sociale demo
cratie (het particulier initiatief) elkaar ontmoeten. Daarbij heeft de over
heid de formele verantwoordelijkheid voor de toedeling van de door 
de gemeenschap opgebrachte gelden en voor de formele vaststelling 
van het algemene beleid waarbinnen deze gelden worden besteed. Aan 
de voorbereiding van dit beleid en aan de uitvoering ervan zal echter 
het particuier initiatief als uiting van onze sociale democratie een be
langrijke bijdrage kunnen en moeten leveren. 

Het getuigt m.i. dan opnieuw van de overgangssituatie waarin wij thans 
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verkeren, dat de betekenis van het particulier initiatief opnieuw zo sterk 
in discussie is geraakt, nadat het jarenlang als een soort vanzelfspre
kendheid had gefunctioneerd, zonder dat een wezenlijke discussie werd 
gevoerd over de fundamenten en kenmerken ervan. 

6. Nogmaals: het CDA en de gezondheidszorg 

Naar het oordeel van de aanwezigen op de studiedag die zich daar
omtrent uitspraken, kan de studiedag als geheel stellig geslaagd ge
noemd worden. Er is met grote belangstelling en inzet gediscussieerd 
en over de verschillende problemen nagedacht. Toch blijft er nà zo'n 
dag een zeker gevoel van onvoldaanheid over, als men beseft dat men 
toch eigenlijk in één zo'n bijeenkomst slechts vluchtig op enkele van 
de meest belangrijke vraagstukken kan ingaan. Daarom is aan het slot 
van de vergadering ook gesuggereerd de studie van deze vraagstuk
ken voort te zetten. Daarbij gaat het vooral om drie fundamentele 
vragen: 

a. Waar willen wij als CDA naar toe met de gezondheidszorg, met na
me gezien in het verband van de totale ontwikkelingen in de zorg
sector? 

b. Waar willen wij naar toe met de financiering van de gezondheids
zorg? Anders gezegd: hoe denken wij enerzijds over de externe 
prioriteit van de gezondheidszorg in relatie tot de andere sectoren 
van het overheidsbeleid, en anderzijds: hoe denken wij over de 
interne prioriteiten keuze binnen het gebied van de gezondheids
zorg zèlf? 

c. Het derde vraagstuk is de betekenis van het particulier initiatief in 
het licht van de huidige situatie en in relatie tot onze CDA-opvat
tingen over taak en verantwoordelijkheid van de overheid. 

Indien wij als CDA aan de beleidsontwikkeling in ons land een bijdrage 
willen blijven leveren in de toekomst, zal het er niet alleen om gaan. 
dat wij op een gegeven moment één of meer programpunten fomuieren, 
waarmee wij aan verkiezingen deelnemen en die wij eventueel inbren
gen in een daarop volgende kabinetsformatie en in een regeringspro
gram. Het zal er met name ook om gaan, of wij als CDA een visie 
hebben ontwikkeld op de vraag waar wij naar toe willen met onze maat
schappij.ln dat kader komt dan aan de orde, of wij een visie hebben 
ontwikkeld omtrent de vraag, waar wij naar toe willen met de gezond
heidszorg en de welzijnszorg als geheel. Wanneer wij nu mogen stel
len dat de gezondheidszorg in een overgangssituatie verkeert, dan moet 
immers vanzelf de vraag gesteld worden waarheen wij dan op weg zijn 
en willen zijn. Welnu, wij als CDA dienen ons daarop grondig te bera
den. Als het CDA een eigen identiteit en een eigen visie wil ontwik
kelen ten aanzien van het welzijnsbeleid, dan is hier de CDA-identiteit 
aan de orde. De wetenschappelijke instituten zouden een initiatief kun
nen nemen om deze grote taak aan te vatten. 
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De WUB: evaluatie en devaluatie van 
wetenschappelijk onderwijs 

A. HoogerwerF 

Niemand in Nederland weet precies wat zich in de "zwarte doos" van 
het wetenschappelijk onderwijs afspeelt. Maar steeds meer tekenen 
wijzen er op dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, althans in 
verscheidene studierichtingen aan verscheidene universiteiten en hoge
scholen en in verscheidene opzichten, er niet goed aan toe is. De ver
spreiding en de aard van de ziekte zijn niet nauwkeurig bekend, maar 
de tekenen zijn, zelfs als het om uitzonderingsgevallen zou gaan, ernstig. 

Reeds in november 1973 gaven ru im 1700 leden van het wetenschap
pelijk corps uiting aan hun bezorgdheid, door in grote lijnen hun in
stemming te betuigen met de brochure "Wetenschap en Democratie" 
van dr. M. 1. Broekmeyer en anderen. De brochure vestigde de aandacht 
op een aantal groeiende problemen: "Door bepaalde groepen studenten 
wordt een voortdurende druk uitgeoefend om de studiestof te vermin
deren, de beoordelingsnormen te verlagen, vakken af te schaffen of 
naar inhoud te wijzigen (-). Niet iedere docent is geneigd of in staat 
het steeds tot een openlijk confl ict te laten komen. Bij stukjes en 
beetjes brokkelt het niveau van het onderwijs daarom af (-). In andere 
gevallen proberen betrekkelijk kleine maar effectief optredende groepen 
activisten de instellingen van wetenschappelijk onderwijs aan hun 
politieke ideologie dienstbaar te maken. Wetenschappelijke criteria 
worden daar op onverantwoorde wijze in besluiten over onderwijs, 
onderzoek en beheer ondergeschikt gemaakt aan politieke en ideologi
sche maatstaven. Bij de bepaling van de inhoud van het onderwijs en 
bij de benoeming van wetenschappelijk personeel spelen in een stijgend 
aantal studierichtingen steeds meer andere dan didactische en weten
schappelijke normen een rol (_)"1. 

Om tot de oplossing van deze problemen bij te dragen, deed de brochu
re een aantal voorstellen om de Wet Universitaire Bestuurshervorming 
(WUB) van 1970 te verduidelijken en aan te vullen. De voorstellen 
betroffen de samenstelling van de vakgroepbesturen, de benoemings-

• Dr. Hoogerwerf, lid van de PvdA, is hoogleraar politicologie aan de Katholieke Universiteit 
te NUmegen. HU is in 1964 aan de VrUe Universiteit te Amsterdam gepromoveerd in de sociale 
wetenschappen, op een proefschrift over "Protestantisme en progressiviteit". Andere publika
ties van hem zUn: "Politiek in beweging" (1971) en "Politicologie" (1972). Onder zijn redactie 
verschenen voorts twee bundels: "Beleid belicht" (1972) en "Verkenningen in de politiek" 
(1973), beide in twee delen. (Red ). 

1 Brochure "Wetenschap en democratie - de uitvoering van de Wet Universitaire Bestuurs
hervorming 1970"; Amstelveen, oktober 1973; pag. 3 en 4. 
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commissies en de onderwijs- en onderzoekcommissies, de regeling van 
de verantwoordelijkheid voor examens, de afbakening van bevoegd
heden tussen de (sub)faculteiten en de vakgroepen, en de instelling 
van geschillencommissies. 

Beeld versterkt 

Het beeld dat hierboven werd geschetst, is sindsdien door een reeks 
van publikaties in het inmiddels opgerichte tijdschrift Wetenschap en 
Democratie en daarbuiten versterkt. 
Er blijken studentenorganisaties te zijn die openlijk verklaren dat de 
"burgerlijke" wetenschap vooral wordt gebruikt "om de problemen 
van het kapitaal op te lossen" en dat de sociale wetenschappen "vanaf 
het begin een instrument van de heersende klasse waren". En verder: 
"Alleen de marxistiese wetenschap biedt dan een passende theoretiese 
en methodiese oriëntatie", en "De resultaten van het onderzoek van 
maatschappijwetenschappers moeten direkt of indirekt dienstbaar zijn 
aan de klassenstrijd van de arbeiders". Ook zeggen zij dat aan het 
onderwijs bepaalde vormen van praktijk verbonden moeten worden -
iets waar op zichzelf niets tegen is - maar dan wel "voor zover er 
revolutionaire perspektieven aanwezig zijn"2 

Prof. dr. J. van den Doel verklaarde in de brief waarin hij zijn verzoek 
om ontslag als hoogleraar in Nijmegen trachtte te motiveren, dat onder
wijs en onderzoek met behulp van leninistische methoden dreigen te 
worden onderworpen aan marxistische doelstellingen, waarbij terreur 
en intimidatie van niet-marxistische studenten niet wordt geschuwd. 
Vier bestuursleden van de zogenaamde Socia!istiese Studentenbond 
Pofitikologie spanden een kort geding tegen hem aan en verloren dat. 
Tijdens de rechtszitting kwamen voor velen schokkende bijzonderheden 
naar voren over de wijze waarop niet-marxistische studenten en leden 
van het wetenschappelijk corps door marxisten onder druk worden 
gezet3. 

Er verschijnen universitaire personeelsadvertenties waaruit men kan 
aflezen dat een marxistisch georiënteerde kandidaat de voorkeur geniet. 
Een commissie van de subfaculteit der andragologie van de Universiteit 
van Amsterdam kiest eenstemmig "voor een socialistisch uitgangspunt 
bij het opstellen van taakomschrijving en profiel" van een te benoemen 
wetenschappelijk medewerker. Een kernbegrip in de taakstelling is "de 
bemiddeling van klassenkonflicten tot langdurige vormingsprocessen"4. 

'Tijdschrift .,Wetenschap en democratie" (uitg. Samsom, Alphen aan de Rijn), nr. 1, september 
1974, pag. 6-14. 

'NRC/Handelsblad, 1 mei 1975; Algemeen Dagblad, 2 mei 1975; Wetenschap en democratie, nr. 
4, juni 1975. 

4A. Hoogerwerf: "Politieke benoemingen in het wetenschappelijk ondervvijs", in "Civis Mundj", 
13 (9-10), september-oktober 1974, pag. 189-197. Uitvceriger over de'e subfaculteit: M. J. Sroek
meyer, "En straks een beroep op het experimenteerartikel ... ", in "Wetenschap en democratie", 
nr. 1, september 1974, pag. 15-31. Zie ook Henry L. Maso;): "Reflections on the Politicized 
University: Triparity and Tripolarity in the Netherlands" , in "Wetenschap en democratie", nr. 
3, maart 1975. pag. 209-230. 
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Er zijn leden van het wetenschappelijk corps die in hun bestellijsten 
voor de universitaire bibliotheek en in de literatuurlijsten voor tentamens 
nagenoeg alleen marxistische literatuur opnemen. 

Er zijn leden van het wetenschappelijk corps die vergeten opgaven 
voor een schriftelijk tentamen te maken, en dan maar iedere student 
een voldoende geven5. 

Dr. A. Piekaar verklaart bij zijn afscheid als directeur-generaal voor 
het wetenschapsbeleid: "Door een te ver gaande democratisering (in 
de Wet Universitaire Bestuursvorming) wordt te weinig gelet op kwaliteit 
en deskundigheid. (-) Waar ik het meest bezorgd over ben, is dat de 
huidige universiteit geen aantrekkingskracht meer uitoefent op mensen 
in overheidsfuncties of in het bedrijfsleven om daar in de loop van hun 
carrière te doceren of onderzoek te verrichten - uit vrees voor einde
loze inspraakprocedures en eindeloze vergaderingen door niet-deskun
digen over onderwerpen die op eenvoudige wijze hadden kunnen wor
den afgedaan"6. 

De Wet Universitaire Bestuurshervorming wordt in vele opzichten over
treden. De commissie-Polak, die de regering en de instellingen adviseert 
over de nadere regeling en uitvoering van deze wet, heeft vastgesteld 
dat het proces van invoering van de WUB op het basisniveau per 1 mei 
1974 nog nauwelijks goed op gang is gekomen. "Weliswaar zijn in 72 
(sub-)faculteiten (47 %) vakgroepen ingesteld, doch als wordt gelet op 
zowel het vereiste overleg met de desbetreffende sectie van de Acade
mische Raad als de samenstelling van het vakgroepbestuur (dat voor 
tenminste de helft moet bestaan uit wetenschappelijk personeel in vaste 
dienst), dan zijn slechts 6 (sub-)faculteiten (4 % van het totaal) vak
groepen volledig conform de WUB ingesteld". De commissie constateert 
verder "dat het merendeel van de universiteitsraden, faculteitsraden 
en vakgroepbesturen niet binnen, maar op (en in een aantal gevallen 
buiten) de grenzen van de WUB zijn samengesteld"? 

Het beeld dat hierboven van het wetenschappelijk onderwijs werd ge
schetst, is onvolledig, maar geeft niettemin ruimschoots reden tot ver
ontrusting. 

Uitvluchten 

Het is wellicht niet overbodig, hier eerst af te rekenen met een aantal 
veelgehoorde uitvluchten en niet-steekhoudende tegenwerpingen. Men 
zegt bijvoorbeeld dat de problemen die zich voordoen, slechts inciden
ten in enkele universiteiten en studierichtingen zijn. De verschenen 
publikaties en de steun voor de brochure "Wetenschap en Democratie" 

5 NRC/Handelsblad, 23 april 1975. 
6 Het Parool, 5 maart 1975. 

7 "De mate van invoering van de WUB", rapport van de Commissie voor de Bestuursl,ervor· 
ming; Staatsuitgeverij, Den Haag; 1974; pag. 5 en 34. Zie ook H. Daudt, "De mate van invoe· 
ring van de WUB", in "Wetenschap en democratie", nr. 3, maart 1975, pag. 176-184. 
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maken echter duidelijk dat vele studierichtingen in de meeste univer
siteiten en hogescholen in principe dezelfde problemen kennen, ook 
al verschilt de intensiteit en de frequentie. Bovendien: zelfs als de 
problemen zich tot één studierichting in één universiteit zouden beper
ken, zou de wet nog waarborgen tegen het voortbestaan en de uitbrei
ding van deze problemen moeten trachten te bieden. Maatregelen tegen 
onbestuurbaarheid van gemeenten of tegen moordenaars laat men toch 
ook niet achterwege onder het motto dat het slechts om uitzonderings
gevallen gaat? 

Men zegt dat de problemen niet door de WUB veroorzaakt zijn. Het 
is ongetwijfeld waar dat de oorzaken in belangrijke mate buiten de wet 
liggen, onder meer bij leden van het wetenschappelijk corps en univer
sitaire bestuurders zonder ruggegraat en bij rücksichtslose studenten
groeperingen. Dit feit neemt echter niet weg dat de WUB zodanig kan 
worden gewijzigd dat zij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
in belangrijke mate kan veiligstellen (zie hierna). 

Men zegt dat het slechts om de overgangsproblemen van een proces 
van democratisering gaat. Wat zich voordoet, is echter in belangrijke 
mate een misbruik van democratische vrijheden op een manier waar
door niet alleen de wetenschap, maar ook de democratisering binnen 
en buiten de universiteiten ernstig wordt geschaad. Wie, zoals de 
schrijver van dit artikel, voorstander van een verdere democratisering 
van het bedrijfsleven is, behoort te zorgen dat de democratisering 
van de universiteiten en hogescholen gepaard gaat met een goed 
functioneren van deze instellingen. 

Men zegt dat politieke benoemingen en andere misstanden ook in het 
verleden voorkwamen. Sinds wanneer kunnen echter misstanden uit 
het heden worden goedgepraat, laat staan verholpen, door een verwij
zing naar misstanden uit het verleden? 

Men zegt dat de klachten afkomstig zijn van reactionaire hoogleraren 
die bang zijn een stukje van hun macht te verliezen. Een feit is dat 
de klachten althans voor een deel komen van hoogleraren die voor
opgelopen hebben in het proces van democratisering. Bovendien is de 
brochure "Wetenschap en Democratie" ondertekend door stafleden, 
hoogleraren en lectoren uit vrijwel alle partijen die ons land telt. 

Men zegt dat het geen zin heeft de WUB te veranderen, omdat de 
wet toch niet wordt nageleefd. Er kunnen in de wet echter maatregelen 
worden ingebouwd om de naleving te bevorderen. Zo zou de wet 
bijvoorbeeld kunnen bepalen dat besluiten van een niet overeenkomstig 
de WUB samengesteld orgaan niet rechtsgeldig zijn. (Zie ook hierna). 

Men zegt dat de memories van toelichting en van antwoord inzake de 
WUB duidelijk 'genoeg zijn en in elk geval duidelijker dan de wet. 
Slechts betrekkelijk weinigen in de universiteit bezitten en kennen 
echter de tekst van de WUB en vrijwel niemand bezit en kent de tekst 
van de memories. 
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Men zegt dat de universitaire problemen een uiting zijn van het terechte 
protest van jongeren tegen maatschappelijke misstanden in binnen- en 
buitenland. Deze misstanden - waartegen gelukkig niet alleen jongeren 
protesteren - worden echter niet opgelost door de universiteiten, en 
met name de sociale faculteiten, in wetenschappelijk opzicht aan de 
vernieling prijs te geven. 

Men zegt dat de huidige golf van marxisme een modegril is. Waar is 
het marxisme echter ooit alleen maar een modegril geweest? Vast staat 
dat marxistische studentengroepen tot de meest doelbewuste en best 
georganiseerde groeperingen in de universiteit behoren. Vast moet ook 
staan dat in wetenschappelijke instellingen wetenschappelijke maat
staven bij elke beslissing moeten prevaleren boven politieke, uit welke 
politieke hoek dan ook. 

Maatstaven 

Om te kunnen vaststellen in hoever zich problemen voordoen, moet 
men niet alleen een beeld van de bestaande situatie hebben, maar ook 
over maatstaven beschikken waaraan men de bestaande situatie kan 
toetsen. De commissie-Polak noemt als maatstaven bij haar evaluatie
werkzaamheden: de waarden van de WUB en de doelstellingen van de 
universitaire organisatie. In de memorie van toelichting worden als 
waarden, waaraan de nieuwe bestuursvormen moeten voldoen, ge
noemd: de democratisering van het universitair bestuur, de doelmatig
heid en continuïteit van dat bestuur, en een vergroting van de autonomie 
van de instellingen. 

De doelstelling van het wetenschappelijk onderwijs is in artikel 1 van 
de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs als volgt omschreven: 
"Wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstandige be
oefening der wetenschap en de voorbereiding tot het bekleden van 
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke oplei
ding vereist is of dienstig kan zijn, en bevordert het inzicht in de samen
hang van de wetenschap". Artikel 2, lid 2, van dezelfde wet bepaalt: 
"De universiteiten en hogescholen beogen in ieder geval, naast het 
geven van onderwijs, de beoefening van de wetenschap: zij schenken 
mede aandacht aan de bevordering van maatschappelijk verantwoorde
lijkheidsbesef". 

De commissie-Polak mei-kt op dat de primaire universitaire doelstel
lingen moeten worden opgevat als "gegeven grootheden". Zij moeten 
worden beschouwd als "randvoorwaarden" waarbinnen de evaluatie zal 
moeten plaatsvinden. Over de onderlinge verhouding tussen de waarden 
van de WUB zegt de commissie-Polak dat deze in de memorie van 
toelichting wordt opengelaten 8. 

De uitspraak dat de commissie de primaire universitaire doelstellingen 

8 "De mate van invoering van de WUB", a.w., pag. 11 en 12. 
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opvat als gegeven grootheden en als randvoorwaarden, doet op het 
eerste gezicht het vermoeden rijzen dat de commissie aan deze doel
stellingen de hoogste prioriteit toekent bij het kiezen van maatstaven 
voor haar evaluatiewerkzaamheden. Toch mag de vraag gesteld worden, 
of de commissie in feite niet als hoogste maatstaf de "continuïteit van 
het bestuur" heeft gekozen. 

Uitgestelde evaluatie 

In het voorwoord van het rapport kan men lezen: "Aan haar eigenlijke 
hoofdtaak - de evaluatie van de tijdelijke Wet universitaire bestuurs
hervorming 1970 - is de commissie nog niet toegekomen. In de afge
lopen twee jaar hebben haar activiteiten zich hoofdzakelijk bewogen 
op het terrein van de rechtskundige advisering". Met alle respect voor 
deze rechtskundige advisering, waarmee de commissie in een reeks van 
rapporten inderdaad deskundig, belangrijk en voortreffelijk werk heeft 
verricht, mag toch wel de vraag gesteld worden of de commissie de 
evaluatie niet te veel naar de toekomst heeft verschoven. 

Terecht merkt de commissie op dat evaluatie van wetten in Nederland 
sporadisch plaats heeft en dat de daarvoor vereiste sociaal-wetenschap
pelijke kennis slechts spaarzaam aanwezig is. Op zichzelf genomen 
valt het dan ook toe te juichen dat de commissie een grondige evaluatie 
van de WUB tot stand wil brengen, voorbereid door een inventarisatie
onderzoek, een meningsonderzoek, een structuuronderzoek en eventueel 
aanvullend onderzoek. Een zorgvuldige evaluatie is niet alleen voor de 
WUB, maar ook voor vele andere wetten aan te bevelen. De commissie 
gaat uit van de gedachte dat de WUB, die op 31 augustus 1976 afloopt, 
tot 1 september 1980 zal worden verlengd. Eind 1978 hoopt de com
missie de vorming van haar eindoordeel over de WUB te kunnen 
afronden. In de twee daarop volgende jaren kan volgens de commissie 
dan een meer definitieve regeling voor de universitaire bestuursstruc
tuur tot stand komen. 

Met alle waardering voor de voorgenomen degelijke evaluatie lijkt mij 
toch dat gezien de ernstige misstanden die reeds aan het licht zijn 
getreden, een reeks van tussentijdse evaluaties en een wijziging van 
de WUB nodig is. Een reeks van tussentijdse evaluaties is in overeen
stemming met artikel 56, lid 3, van de WUB, dat bepaalt: "De commissie 
brengt tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak zij dit dienstig acht 
aan ons rapport uit over de werking van deze wet bij de verschillende 
instellingen en onderdelen daarvan. Afschrift van dit rapport wordt ge
zonden aan de beide Kamers van de Staten-Generaal"9 

9 Voor een reeks van tussentijdse evaluaties zijn - naast artikel 56, lid 3, van de VJUB _. 
ook methodologische argumenten aan te voeren. Kort gezegd komt het er op neer dat de 
commissie·Polak. als ik haar goed begrijp. heeft gekozen voor een "af ter only"-onderzo€k 
zonder controlegroep, aangezien onderzoek van de "before"-situatie en van een vergelijkbare 
controlegroep onmogelijk is. In dergelijke omstandigheden zijn er echter goede redenen voor 
een longitudiaal onderzoek. Zie H. M. in 't Veld-Langeveld, .. De evaluatie van het beleid", 
in, A. Hoogerwerf (Red.), .. Beleid belicht", deel I; uitg. Samsom, Alphen aan de Rijn; 1972; 
pag. 204-222, vooral pag. 208-213. 

Politiek perspectief, mei/juni 1975 63 



In haar advies van 1 november 1974 over de verlenging en de wijziging 
van de WUB zegt de commissie dat de aan te brengen wijzigingen 
zoveel mogelijk beperkt moeten blijven tot die artikelen, die blijkens 
de parlementaire stukken de bedoeling van de wetgever onduidelijk of 
onjuist weergeven. De belangrijkste reden waarom de commissie vrijwel 
geen inhoudelijke wijzigingen voorstelt, is dat volgens haar met de WUB 
nog te weinig ervaring is opgedaan, zodat nog geen algemene evaluatie 
mogelijk is. Het komt mij voor dat de commissie mede tot de beperkte 
opvatting van haar taak is gekomen doordat zij min of meer impliciet 
toch een globale algemene evaluatie van het functioneren van de WUB 
heeft ondernomen en daarbij tot al te optimistische veronderstellingt:Jn 
is gekomen. Een enkel voorbeeld kan dit illustreren. 

De commissie verwerpt een voorstel om aan de WUB toe te voegen: 
"Bij aanstelling, bevordering en ontslag van leden van het wetenschap
pelijk corps wordt uitsluitend gelet op wetenschappelijke en didactische 
kwaliteiten. Het is verboden politieke opvattingen en de wetenschaps
opvatting als maatstaf voor een benoeming te hanteren". De commissie 
wijst dit voorstel in de volgende bewoordingen af: "Naar het oordeel 
van de Commissie is deze toevoeging overbodig. Het is zo vanzelf
sprekend dat aan de instellingen het hierboven genoemde van toepas
sing is, dat dit niet speciaal in de wet behoeft te worden neergelegd. 
Het gevaar bestaat zelfs dat opneming van dit voorstel in de wet a 
contrario zal worden uitgelegd"lo. De commissie geeft hier in feite een 
evaluatie, en wel een veel te opt'imistische, van het functioneren van 
de WUB op het punt van het benoemingsbeleid. 

Voorontwerpen 

Staatssecretaris Klein is inmiddels met een tweetal .voorontwerpen 
van wet inzake wijziging en verlenging van de WUB gekomen, die in 
sommige opzichten verdel in de goede richting gaan dan de adviezen 
van de commissie-Polakn Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft 
de samenstelling van de vakgroepbesturen. Artikel 17, lid 3, van de 
WUB luidt momenteel als volgt: "Het bestuur van de vakgroep bestaat 
in elk geval uit de hoogleraren, lectoren, houders van onderwijsop
drachten en de wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst van de 
vakgroep. De faculteitsraad bepaalt, hoeveel vertegenwoordigers het 
wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst, het niet-wetenschappelijk 
personeel en de studenten van de vakgroep kunnen aanwijzen om in 
het bestuur zitting te nemen". 

Volgens het voorontwerp zal dit derde lid nu als volgt gaan luiden: 
"Het bestuur van de vakgroep bestaat in elk geval uit de hoogleraren, 

la "Advies met betrekking tot de verlenging en wijziging van de Wet cniversita,w bestuurs· 
hervorming", rapport van de Commissie voor de Bestuurshervorming; Den Haag, 1 november 
1974; pag. 5 en 8. 

n Zie "Wetenschap en democratie"', nr. 3. maart 1975. pag. 157-175. 
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lectoren, houders van onderwijsopdrachten en de in vaste dienst be
noemde wetenschappelijke medewerkers van de vakgroep. Zij vormen 
tenminste de helft van het bestuur. Onverminderd het bepaalde in de 
voorgaande volzin, bepaalt de faculteitsraad hoeveel vertegenwoordi
gers het wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst, het niet-weten
schappelijk personeel en de studenten van de vakgroep kunnen aan
wijzen om in het bestuur zitting te nemen, met dien verstande dat 
tenminste tweederde van die vertegenwoordigers wordt aangewezen uit 
het wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst en het niet-weten
schappelijk personeel". 

Deze bepalingen zijn aanzienlijk meer dan de bestaande bepaling in 
overeenstemming met de bedoeling van de wetgever, zoals die indertijd 
bij het tot stand komen van de WUB onder woorden werden gebracht, 
namelijk "dat het instituut van de vakgroep (-) de opvolger is van 
dat van de leerstoel"12. De vakgroep is met andere woorden een ge
democratiseerde leerstoel. - "Dit houdt in dat de bestuursactiviteiten 
van de vakgroep worden gedragen door de professionele wetenschaps
beoefenaars. Zij die een blijvende werkkring op onderwijs- en weten
schapsgebied hebben, zullen ook juridisch de beslissingsbevoegdheid 
bezitten. Dit neemt niet weg dat veelal ook enkele andere vertegen
woordigers van de andere groeperingen van de vakgroep bij het tot 
stand komen van de bestuursbeslissingen betrokken moeten worden"13 

Leemten 

De voorontwerpen van staatsrecretaris Klein vertonen echter ook 
ernstige leemten, waarin het parlement hopelijk door amendementen 
zal voorzien. Voor de problematiek van de examens en tentamens bij
voorbeeld behelzen de voorontwerpen geen regeling. Wel zal de be
windsman op dit punt volgens de memorie van toelichting op korte 
termijn concrete voorstellen doen. Ter wille van de kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderwijs en gezien de reeds voorkomende "collec
tieve tentamens" en "zelfbeoordeling", is te hopen dat de wetgever 
zich zal aansluiten bij het voorstel dat reeds in de brochure "Weten
schap en Democratie" (1973) werd geformuleerd: "De beoordeling van 
studieprestaties op elk vakgebied geschiedt uitsluitend door leden van 
het wetenschappelijk corps die daartoe door het vakgroepsbestuur van 
het betrokken vakgebied zijn aangewezen. De beoordeling van studie
prestaties, waaronder in ieder geval de examens, tentamens, scripties, 
werkstukken en deelname aan groepsactiviteiten, geschiedt voor elke 
student afzonderlijk. Voor elke studierichting wordt ex art. 11 WUB een 
examencommissie ingesteld die bestaat uit hoogleraren, lectoren of 
wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst die examenbevoegdheid 

12 Memorie van antwoord WUB. pag. 19, linkerkolom. 
13 Memorie van toelichting WUB, pag. 19, linkerkolom. 
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genieten. De examencommissie ziet erop toe dat voldaan wordt aan de 
procedures en andere vereisten die in het voorgaande zijn gesteld"14. 

Een tweede ernstig gemis in de voorontwerpen is, dat niets wordt ge
zegd over de samenstelling van de benoemingscommissies, de onder
wijscommissies en de onderzoekcommissies. Over de benoemingscom
missies heeft de commissie-Polak reeds tweemaal een belangrijk advies 
uitgebracht15. Ook de groep-Broekmeyer heeft op dit punt enkele be
Ia.ngwekkende voorstellen gedaan 16. 

Een derde grote leemte in de voorontwerpen is het ontbreken van 
een sluitende beroeps- en een geschillenregeling. De opmerking van de 
bewindsman dat de betrokken personeelsleden "zich uiteraard ook tot 
het college van bestuur kunnen wenden", is tragikomisch. Vele perso
neelsleden van universiteiten en hogescholen hebben reeds ervaren dat 
menig college van bestuur maar al te zeer geneigd is een probleem als 
een hete aardappel te laten vallen of aan anderen door te geven. Zelfs 
daar waar wel een regeling voor beroep op het college van bestuur 
bestaat, blijkt een dergelijk college onder druk van bezettingen en 
dergelijke door de knieën te kunnen gaan. Het parlement behoort er 
voor te zorgen de WUB zodanig te wijzigen dat een doeltreffende be
roeps- en geschillenregeling wordt ingevoerd. De commissie-Polak heeft 
deze noodzaak van beroepsmogelijkheden in haar rapport over de 
verlenging en de wijziging van de WUB duidelijk aan de orde ge
steld17. 

Wetenschap primair 

Samenvattend: als de WUB nu niet in de aangeduide richting wordt 
verduidelijkt en aangevuld, is de kans zeer groot dat een grondige 
evaluatie van haar werking in 1978 tot de conclusie zal leiden dat het 
wetenschappelijk onderwijs in vele studierichtingen ernstig gedevalueerd 
is. 

Bij een wijziging van de WUB behoort te worden uitgegaan van de 
essentiële doeleinden van universiteiten en hogescholen, namelijk het 
geven van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van weten
schappelijk onderzoek. Het centrale doel van de wijziging van de WUB 
behoort te zijn het handhaven of, voor zover nodig, het herstellen van 
het wetenschappelijk karakter en het wetenschappelijk niveau van 
universiteiten en hogescholen. Alleen binnen dit kader behoren, voor 
zover mogelijk, ook de democratisering (bijvoorbeeld door invoering 

14 Zie de voorstellen in de brochure "Wetenschap en Democratie". a.w .. pag. 11-13. en in het 
tijdschrijft "Wetenschap en Democratie". nr. 1. september 1974. pag. 60. 
15 Zie "Wetenschap en Democratie". nr. 2. december 1974. pag. 102 en 103. en nr. 3. maart 
1975. pag 185-187. 

16 Zie de brochure "Wetenschap en Democratie". a.w .. pag. 9-11, en het tijdschrift "Weten
schap en Democratie", nr. 1, september 1974, pag. 59-60. 
17 "Wetenschap en Democratie", nr. 2, december 1974, pag. 125-136. 
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van vakgroepen), de doelmatigheid en continuïteit van het bestuur, de 
autonomie van de instellingen en hun bijdrage tot het maatschappelijk 
welzijn bevorderd te worden. 
Enkele middelen die tot het veiligstellen van het wetenschappelijk 
karakter en niveau van de universiteiten en hogescholen kunnen bijdra
gen, zijn hierboven al aangeduid: versterking van de positie van het 
wetenschappelijk corps in vakgroepbesturen, benoemingscommissies, 
onderzoeks- en onderwijscommissies; een regeling die de wetenschap
pelijke kwaliteit van examens en tentamens waarborgt; een beroeps- en 
gesch illenregel ing. 
Tegen deze maatregelen kan worden ingebracht, dat zowel in het weten
schappelijk corps als onder de studenten krachten aanwezig zijn die 
de essentiële doeleinden van het wetenschappelijk onderwijs niet onder
schrijven. Iemand heeft opgemerkt: "Het hoofdprobleem van de univer
siteit is niet gelegen in haar demokratische struktuur, maar in de marxis
tisch-leninistische politieke kultuur (-). (Want) het is de intolerante 
religieus-exclusivistische marxistisch-leninistische kultuur die aan de 
universiteiten de bedreiging vormt van het wetenschappelijk nivo en 
het wetenschappelijk klimaat (_)"18. 

Deze opmerking is niet geheel onjuist. Men kan er echter bij aantekenen 
dat de "cultuur" mede afhankelijk is van de "structuur". Eenvoudiger 
gezegd: maar al te velen in de universiteit zijn geneigd hun opvattingen 
aan te passen aan die van de machthebbers. Zelfs als die machthebbers 
studenten zijn die de universiteit in een instituut voor politieke indoctri
natie en agitatie willen omzetten. Dit is een reden te meer om een groot 
deel van de macht in universiteiten en hogescholen in handen te leggen 
van de leden van het wetenschappelijk corps in vaste dienst. 

Mogelüke middelen 

Daarnaast kan men, om te bevorderen dat de "cultuur" van de univer
siteit een wetenschappelijke cultuur blijft (of weer wordt) en om naleving 
van de wet aan te moedigen, de volgende middelen overwegen: 

1. invoering van een algemene bepaling dat besluiten van organen die 
niet overeenkomstig de wet zijn samengesteld, niet rechtsgeldig zijn; 

2. invoering van een bepaling: "Bij aanstelling en bevordering van 
leden van het wetenschappelijk corps wordt overwegend gelet op 
wetenschappelijke en didactische kwaliteiten"; 

3. leden van het wetenschappelijk corps die herhaaldelijk in strijd met 
essentiële wettelijke doeleinden van het wetenschappelijk onderwijs 
(zoals vastgelegd in artikel 1 en 2 van de Wet op het WO) handelen 
en/of zich schuldig maken aan ernstig plichtsverzuim, bijvoorbeeld 
door bij beslissingen over onderwijs, onderzoek en beheer politieke 

18 ,.Wetenschap en Democratie", nr. 1, september 1974, pag. 6. 

Politiek perspectief, meil juni 1975 67 



maatstaven te laten prevaleren boven wetenschappelijke, kunnen 
worden ontslagen; 

4. studenten die herhaaldelijk in strijd met essentiële wettelijke doel
einden van het wetenschappelijk onderwijs handelen enjof zich schul
dig maken aan wettelijk strafbare feiten jegens medestudenten of 
leden van het personeel, kunnen van de universiteit of hogeschool 
worden verwijderd; 

5. invoering van een rijksinspectie voor het wetenschappelijk onderwijs, 
die tot taak heeft te waken over het wetenschappelijk niveau en de 
doelmatigheid van wetenschappelijk onderwijs; 

6. ieder die in dienst van een universiteit of hogeschool werkt of als 
student is ingeschreven, behoort in beroep te kunnen gaan bij een 
geschillencommissie die onpartijdig, juridisch deskundig en onafhan
kelijk van bestuurlijke instanties is; 

7. bezettingen van universitaire gebouwen passen niet in een gedemo
cratiseerde besluitvormingsstructuur; zij behoren te worden tegen
gegaan en mogen niet effectief zijn. 

Veronderstellingen 

Het minste dat de universiteiten en hogescholen mogen verwachten, 
is dat de regering en het parlement zich bij de verlenging en wijziging 
van de WUB bezinnen op de veronderstellingen waarvan men bij het 
ontwerpen van een universitaire bestuursstructuur wel of niet behoort 
uit te gaan. Bij het invoeren, en meer nog bij het overschrijden van de 
grenzen van de WUB zijn velen de laatste jaren uitgegaan van drie 
veronderstellingen, die inmiddels stuk voor stuk onjuist zijn gebleken. 

De eerste veronderstelling is dat alle betrokkenen in de universiteiten 
de essentiële doeleinden trachten te verwezenlijken zoals die in artikel 
1 en 2 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs zijn neergelegd. 
We kunnen nu weten dat deze veronderstelling onjuist is. 

Een tweede veronderstelling is dat de democratie zoals die nu in de 
Nederlandse staat functioneert, min of meer rechtstreeks op de univer
siteiten en hogescholen kan worden overgeplant. We kunnen nu weten 
dat ook deze veronderstelling niet deugt, althans niet als men het 
wetenschappelijk niveau en karakter van de instellingen van weten
schappelijk onderwijs wil handhaven. 

Een derde onjuist gebleken veronderstelling is dat een brug sterk ge
noeg is als hij het normale verkeer van een normale dag kan dragen. 
Op grond van een dergelijke veronderstelling heeft men in de universi
teit in vele gevallen bestuurlijke structuren - veelal in strijd met of 
op de grens van de WUB - ingevoerd die op mensen met normale 
(wetenschappelijke) doelstellingen en normale (democratische) actie
middelen afgestemd waren. Bruggenbouwers weten echter dat een brug 
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een veelvoud van het normale dagelijkse verkeer moet kunnen dragen. 
Zo moet ook wie een universitaire bestuursstructuur hervormt, zorgen 
dat de structuur bestand is tegen de activiteiten van hen die met nage
noeg alle denkbare middelen een instelling voor wetenschappelijk on
derwijs willen omzetten in een instituut voor politieke indoctrinatie en 
agitatie, of die hoe dan ook verraad aan de wetenschap plegen. 

De centrale veronderstelling waarvan men bij de wijziging van de WUB 
wèl moet uitgaan, lijkt mij dat de essentiële doeleinden van universi
teiten en hogescholen - waaronder in elk geval het geven van weten
schappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek 
- bepalend behoren te zijn voor de bestuursstructuur. Met andere 
woorden: het streven naar democratisering, verhoging van de doelma
tigheid, verbetering van de taakverdeling, verbetering van de coördinatie 
en wat dan ook, wordt begrensd door de eis dat het wetenschappelijk 
karakter en het wetenschappelijk niveau van universiteiten en hogescho
len zoveel mogelijk moeten worden gewaarborgd en bevorderd. Anders 
gezegd: binnen het kader van de vervulling van hun wezenlijke taak 
behoren universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk te worden ge
democratiseerd. Voor een universiteit of hogeschool geldt in dit opzicht 
hetzelfde als voor een bedrijf, een school, een kerk, een gezin, een 
politieke partij, de staat, het ambtelijk apparaat, de strijdkrachten en 
verenigingen. Elke groep behoort zo ver mogelijk gedemocratiseerd te 
worden, echter zonder de wezenlijke taak van die groep aan te tasten. 
Dit brengt tevens met zich mee dat elke groep op haar eigen wijze ge
democratiseerd moet worden. 
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De Nota Wetenschapsbeleid 
van een discussieronde 

J. B. A. Hoyinck~' 

verslag 

Zowel binnen als buiten het parlement geniet het wetenschapsbeleid 
de twijfelachtige eer, te behoren tot de meest ondoorzichtige en on
handelbare onderwerpen van staatszorg. De Wetenschapsbudgetten -
financiële kaders van dit beleid - staan al gereime tijd te kwader naam 
en faam bekend om hun onleesbaarheid en het is buiten twijfel, dat de 
parlementaire discussie over het wetenschapsbeleid door dit euvel vrij 
ernstig heeft geleden. 
Omstandigheden van inhoudelijke en procedureel-technische aard lijken 
voor deze situatie verantwoordelijk. Aan de oplossing van deze laatste 
wordt - op verzoek van de Tweede Kamer zelf - inmiddels gewerkt. 
Tijdens een conferentie van de OESO over de internationale samen
werking bij wetenschapsbeoefening op 3 juni jl. in Den Haag kondigde 
minister Trip aan, dat met ingang van het eerstvolgend begrotingsjaar 
voor het eerst een wetenschapsbudget-nieuwe-stijl ("Wetenschaps plan") 
aan de Staten Generaal zal worden voorgelegd, dat nog vóór de afzon
derlijke begrotingshoofdstukken door de Kamer in behandeling kan 
worden genomen. Volgens de bewindsman zal dit wetenschapsplan aan 
betekenis winnen, omdat het dan kan worden beschouwd als een essen
tieel onderdeel van het regeringsbeleid en niet langer als een compilatie 
van cijfers van de verschillende departementen. 

Met betrekking tot de hoofdmoot van het beleid - de inhoudelijke 
en daarmee verbonden structurele aspecten - wordt in de Regerings
verklaring van mei 1973 opgemerkt: 

"Het door de overheid te voeren wetenschapsbeleid dient te worden 
afgestemd op de prioriteiten die vanuit de samenleving worden gesteld. 
Om daarbij tot een verantwoorde afweging te komen is een effectieve 
coördinatie van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onder
zoek evenals van de resultaten daarvan gewenst. Om deze reden heeft 
het kabinet besloten een aparte minister met de coördinatie van het 
wetenschapsbeleid te belasten. De mogelijkheden tot stimulering of 
afremming van wetenschappelijk onderzoek kunnen vooralsnog bij het 
overheidsonderzoek meer direct zijn dan bij het bedrijfsleven mogelijk 
is. In nauwe samenwerking met de minister voor het Wetenschapsbeleid 

* Mr. Hoyinck is wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming. 
(Red.). 

70 Politiek perspectief, mei/juni 1975 



:9 

~id 
)n-

~m 

de 
'rij 

en 
.te 
kt. 

de 
lar 
I") 
In
an 
an 
~n-

tie 

ke 
IS-

en 
ld. 
'Ie 
~r-

~ft 

et 
of 
et 
Uk 
id 

ng. 

15 

zal de minister van Onderwijs en Wetenschappen er voor waken dat 
binnen de universiteiten en hogescholen het onderwijs en het onderzoek 
in goed evenwicht op elkaar zijn afgestemd. In de loop van 1974 zal 
de minister voor het Wetenschapsbeleid in een nota aan de Kamer de 
doelstellingen van het te voeren beleid nader uiteenzetten. Daaraan zal 
een zeer intensief overleg met de wetenschapsorganen en andere daar
bij betrokkenen voorafgaan." 

Een aantal door de inmiddels gepubliceerde Nota Wetenschapsbeleid 
aangeroerde onderwerpen is recentelijk in een discussieronde in CDA
kring aan de orde geweest. Vo!ledigheid is daarbij niet het oogmerk 
geweest; getracht is slechts in kort bestek een aantal punten uit de 
Nota te toetsen aan uitgangspunten van o.a. de Regeringsverklaring 
en van de Nota zelf. 

Onderstaand artikel is een samenvatting van de gemaakte opmerkingen, 
geredigeerd door Mr. Hoyinck. (Red.). 

I INLEIDING 

De publikatie, eind vorig jaar, van de Nota-wetenschapsbeleid1 door 
minister Trip vormt de samenvatting van het werk, dat op regerings
niveau is gedaan aan de organisatie van het wetenschapsbeleid in 
Nederland sinds het uitbrengen van de GUO-nota2. De inhoud van de 
Nota als geheel wijst erop, dat het een illusie zou zijn te menen, een 
doeltreffend wetenschapsbeleid in Nederland in stand te kunnen houden 
c.q. van de grond te kunnen brengen voornamelijk of zelfs bij uitsluiting 
met politieke middelen. De zelfbeperking die de minister zich heeft 
opgelegd zowel ten aanzien van de aangeroerde onderwerpen als wel 
ten aanzien van zijn eigen taakstelling zijn hiervan de meest in het oog 
springende voorbeelden. Kennelijk is ook de minister ervan overtuigd, 
dat werkelijk goed wetenschappelijk onderzoek zichzelf coördineert, 
doublures vermijdt, en waar nodig zich zelf saneert. Het aldus bereikte 
evenwicht in de Nota kan positief worden gewaardeerd. 

1. Algemene bedenkingen 

Toch is de gevolgde werkwijze niet zonder bedenkingen. Nergens staat 
in de Nota helder omschreven waar de begrenzingen liggen van de 
taak van de overheid ter zake van het wetenschapsbeleid. Voorts 
ontbreekt een duidelijk beeld van de voorwaarden, waaraan moet zijn 
voldaan wil wetenschappelijk onderzoek maximaal nuttig zijn. 

Een tweede bezwaar is een - bij voortduring te signaleren - dreigende 
"volslibbing" van de voorgestelde organisatiestructuren door het ambte
lijk apparaat, waartegen met enige nadruk moet worden gewaarschuwd. 

1 Zitting 1974-1975. Kamerstuk 13221. 
2 Nota Gespreksgroep Universitair Onderzoek; Kamerstuk 12089 nr. 4 (bijlage 5). 
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Tenslotte heeft de opzet van de Nota tot gevolg gehad, dat gedachten 
en suggesties over mogelijke structuren het overgrote deel vormen van 
de inhoud van de Nota. Beleidsvoornemend of beleidsvoorbereidend 
gebeurt er aanzienlijk minder. Het ware in dit verband zeer zeker te 
overwegen geweest in de Nota in beleidsmatige zin concrete aanzetten 
te geven ten behoeve van o.a. vereenvoudiging van de organisatie
structuur, betere planning op het niveau van de centrale overheid, beter 
richten van financieringsstromen en evaluatie van de effectiviteit van 
subsidies. Daarnaast zouden studies omtrent de doelstellingen van 
wetenschapsbeleid, betere structurering van de internationale samen
werking op wetenschappelijk gebied en de opzet van een centraal 
registratiesysteem zeker als concrete beleidsvoornemens in aanmerking 
komen. 

2. Doelstellingen 

De Nota onderkent 4 doelstellingen voor het te voeren wetenschaps
beleid, namelijk: 

afstemming van het onderzoek op de prioriteiten van de samen
leving; 

bevordering van de kwaliteit; 

bevordering van de doelmatigheid; 

democratisering van de organisatiestructuur; 

Eigenlijk zijn alleen de onder a en b genoemde echte doelstellingen van 
wetenschapsbeleid. De onder c en d genoemde hoogstens randvoor
waarden. De formuleringen van deze doelstellingen munten niet uit 
door exactheid; het ontbreken van duidelijke definities voor de daarin 
gehanteerde begrippen maakt de zaken er niet beter op. Terecht wijst 
de Academische Raad3 op de problemen en de spanningsvelden, die 
bij gelijktijdige verwezenlijking van deze doelstellingen zouden ontstaan. 
Deze problemen zijn in de Nota onvoldoende uitgediept. Het valt overi
gens op, dat bij de voorstellen voor de instelling van een Raad voor 
het Wetenschappelijk Onderzoek (RWO) evenmin een poging wordt 
gedaan na te gaan in hoeverre hierdoor de doelstellingen worden ge
realiseerd c.q. benaderd; een nalatigheid, die symptomatisch lijkt voor 
de wijze, waarop de minister het hier gesignaleerde probleem aanpakt. 

3. Het gezamenlijk actiemodel 

De weg waarlangs de minister hoopt de bovengenoemde beleidsdoel
stellingen te verwezenlijken is het zogenaamde "gezamenlijk actie
modei". Trefwoorden van deze opzet zijn de "eigen verantwoordelijkheid 

3 Eerste ontwerp voor het commentaar op de Nota Wetenschapsbeleid van de Werkgroep ad 
hoc Universitair Onderzoek, maart 1975. 
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van de vakminister(s)" en "in overeenstemming met de minister van 
Wetenschapsbeleid". Deze trefwoorden veronderstellen - de Nota 
geeft het zelf aan - een zekere mate van homogeniteit, een evenwicht 
tussen de verschillende beleidssectoren uit het oogpunt van een totaal 
wetenschapsbeleid. Het is discutabel of in deze visie een aantal onder
delen van dit totale beleid, met name de sectoren Onderwijs en Weten
schappen, Economische Zaken en Landbouw en Visserij, waarvoor de 
betrokken ministers verantwoordelijk blijven, in de Nota voldoende 
worden geaccentueerd. Voor de gevolgen van de keuze van dit model 
voor de status van de Nota wordt verwezen naar hetgeen hierover in 
het voorgaande werd opgemerkt. 

4. Indeling nationaalonderzoekpotentieel 

Het nationaalonderzoekpotentieel valt in de Nota uiteen in een viertal 
gebieden, namelijk: 

- onderzoek aan de universiteiten, gefinancierd door de basisfinan
ciering van deze instellingen; de zogenaamde eerste geldstroom; 

- onderzoek in hoofdzaak aan universiteiten verricht en gefinancierd 
uit de zogenaamde tweede geldstroom (ZWO); 

- buiten-universitair onderzoek door overheids- en semi-overheids
instituten en door de overheid gefinancierde research van het be
drijfsleven; 

- het door het bedrijfsleven zelf gefinancierde onderzoek. 

Wanneer men deze indeling niet te sterk als een deling ziet is zij 
zeker hanteerbaar. Echter, indien voor elk van de 3 eerstgenoemde 
typen onderzoek een eigen structuur wordt ontworpen is dit niet zonder 
bezwaren. Dit blijkt met name als in de Nota te weinig aandacht wordt 
gegeven aan de verhouding tussen eerste en tweede geldstroom
onderzoek en aan de samenhang tussen universitair en niet-universitair 
onderzoek. 

DE EERSTE GELDSTROOM 

1. Een omissie 

Terwijl in de Nota het wetenschapsbeleid als geheel wordt benaderd en 
allerlei deelproblemen aandacht krijgen, kan men niet anders dan teleur
gesteld zijn over het vrijwel geheel buiten beschouwing laten van het 
universitaire onderzoek, met name het zogenaamde eerste-geldstroom
onderzoek. Dit vertegenwoordigt ongeveer de helft van het door de 
overheid gefinancierde onderzoek. Ook het uit de tweede geldstroom 
bekostigde onderzoek (ZWO - in de toekomst RWO), dat eveneens 
geheel onder het departement van 0 en W valt - en dat in geldvolume 
slechts circa eentiende van de eerste geldstroom omvat - wordt wèl 
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uitvoerig ingegaan. Het gevolg hiervan is dat het geheel niet anders dan 
een - in dat opzicht - verminkt beeld te zien kan geven. Weten
schapsbeoefening behoort tot de wettelijk voorgeschreven taken van 
de instellingen van WO. Dat in de plannen voor acties, zoals de Nota 
die biedt, het universitaire onderzoek buiten spel wordt gelaten is rond
weg een omissie. 

De teleurstelling hierover wordt slechts getemperd door het feit dat de 
bewindslieden van 0 en W nu de gelegenheid houden om in nader 
overleg met de universiteiten en hogescholen en de daarvoor aange
wezen organen het beleid inzake het universitaire eerste-geldstroom
onderzoek nader te specificeren. Het gaat daarbij in de eerste plaats om 
nadere structurele maatregelen voor de organen voor onderzoekbeleid 
binnen de instellingen. 
Speciaal ten aanzien van het coördineren en evalueren van universitair 
onderzoek zullen ,in overleg met de daarvoor aangewezen organen 
procedures moeten worden geschapen die recht doen aan het specifieke 
karakter van onderzoek als universitaire activiteit. Voor het hanteren 
van deze procedure is een bijzonder soort deskundigheid en "bestuur
lijke" ervaring vereist, die zich in de praktijk onderscheidt van wat 
nodig is voor de coördinatie en evaluatie van onderwijsactiviteiten. De 
WUB, waarin onvoldoende onderscheid gemaakt wordt in beslissings
structuren ten aanzien van onderwijs enerzijds en onderzoek anderzijds 
zal in dit opzicht moeten worden aangepast. 

Deze argumentatie klemt temeer, omdat de financiering van het eerste
geldstroom-onderzoek (per instelling) geschiedde aan de hand van 
sleutels (staf/student ratio's, de zgn. Piekaar-normen uitgaande van de 
onderwijsbelasting). In de Nota wordt nu gesteld: "Het beleid inzake 
de vaststelling van de eerste geldstroom zal echter op uitdrukkelijk 
geformuleerde onderwijs- en onderzoekbehoeften gebaseerd moeten 
worden, hierdoor vervallen bestaande automatismen". 

2. Universitair onderzoek deel van de planning? 

In de Nota wordt terecht opgemerkt dat de prioriteitstelling en thema
keuze van het eerste-geldstroom-onderzoek primair bij de instellingen 
van WO en hun organen berust. Als hoofdargument voor het nagenoeg 
zwijgen over deze categorie onderzoek vermeldt de Nota dat momenteel 
de bewindslieden van 0 en W in overleg met de organen van het tertiair 
onderwijs werken aan een opzet voor een planningssysteem, waarvan 
ook het eerste-geldstroom-onderzoek een onderdeel vormt. Dit argument 
is in zoverre ondeugdelijk, dat beleidsopbouw geen onderdeel van 
planning is; beleidsontwikkeling dient aan planning - dat is (in het 
kader van dit betoog) de beleidsuitvoering - vooraf te gaan. Dat bij de 
opzet van een systeem voor planning de besluitvormingsprocedures 
en de organen voor beleidsontwikkeling aan de orde komen is een 
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an andere zaak. Maar de eerste geldstroom-problematiek gaat de plan-
~n- ningsproblematiek als zodanig ver te boven en mag daar dus niet onder-
an geschikt aan worden gemaakt; bovendien moeten planningsstructuren 
Ita en allocatiestructuren worden onderscheiden.4 
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3. Contacten minister Wetenschapsbeleid - instellingen WO 

In dit verband wordt opgemerkt dat minister Trip terecht met zijn ambt
genoot van 0 en W heeft afgesproken dat hij ten behoeve van zijn 
coördinerende taken rechtstreeks contact kan onderhouden met de in
stellingen van WO. In het lijstje van organen waarmee hij, conform een 
door de Ministerraad genomen besluit, zijn verhouding in omlijnde 
werkafspraken heeft geregeld - dat zijn TNO, ZWO, KNAW en NRLOs 
- ontbreekt echter de Academische Raad. Het is gewenst, dat op korte 
termijn een geregeld werkoverleg van de minister met de Raad en zijn 
onderzoekorganen tot stand komt. 

4. Kritiek op verantwoording van het universitaire onderzoek 

Minister Trip citeert met instemming de kritiek van de OECD-examiners6 

en de Algemene Rekenkamer op de wijze waarop de instellingen ver
antwoording afleggen van de door de overheid voor wetenschapsbe
oefening aan de instelling verstrekte gelden. 
Hiertegenover dient te worden opgemerkt dat de overheid de univerti
teiten en hogescholen primair als onderwijsinstellingen behandelt (toe
wijzing formatieplaatsen, leerstoelen beleid) en dat de wijze waarop de 
overheid financiële verantwoording van de instellingen vraagt tot nu toe 
geen enkele richtlijn of stimulans voor de instellingen meebrengt om 
systematisch te rapporteren over het verrichte onderzoek. Die verant
woording wordt overigens wel afgelegd in interne jaarverslagen en 
jaarboeken van de instellingen. De kritiek, die uit de jaren '71 en '72 
stamt, doet geen recht aan de ontwikkelingen, die zich binnen de univer
siteiten en hogescholen de laatste jaren voltrekken in verband met het 
onderzoekbe,leid. Het streven naar een doelmatiger functioneren van 
de wetenschapsbeoefening, naar het opvoeren van de kwaliteit en naar 
het inzichtelijker maken heeft binnen de instelling een hoge prioriteit. 
Zulke processen echter eisen veel tijd in ingewikkelde organisaties 
als universiteiten zijn. Het verdient aanbeveling de onderzoekprogram
ma's van de universiteiten en hogescholen over de gehele linie vast te 
leggen terwijl rapportage over de voortgang en de resultaten verplicht 
dient te worden gesteld. 

stuk 13401). 
'Men zie de Nota Planning van het Hoger Onderwijs. hoofdstuk 7. (Zitting 1974-1975, Kamer
I Resp. Stichtingen voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Zuiver Wetenschappe
lUk Onderzoek, Koninklijke Academie van Wetenschappen, Nationale Raad Landbouwkundig 
Onderzoek. 
'Kamerstuk, 12089 nr. 4. Bijlage 3. 
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5. Zwaartepuntenbeleid 

In navolging van vroegere suggesties bepleit de Nota de selectieve 
ondersteuning van wetenschapsgebieden en zwaartepuntvorming. Een 
ontwikkeling in deze richting, maar dan wel behoedzaam gehanteerd, 
verdient in principe instemming. 
In het Nederlandse systeem van wetenschappelijk onderwijs worden 
de middelen volgens het principe van de "verdelende rechtvaardigheid" 
gedistribueerd; de wet spreekt van "gelijkwaardige ontwikkelingsmoge
lijkheden" en de selectie van de studenten vindt niet door de instel
lingen zelf plaats. Het is op den duur niet vol te houden alle goede 
onderzoek op 31lle gebieden aan alle universiteiten te financieren. Er 
zal selectie moeten plaats vinden, want het over de hele linie handhaven 
van de "status quo" loopt uit op versnippering van krachten. De aan
gewezen betere weg is: streven naar concentraties - landelijk en 
lokaal. 

Terecht stelt de Nota dat het tot stand brengen van zwaartepunten van 
boven af niet mogelijk is; universiteiten en hogescholen zullen daar 
dus zelf een eerste aanzet toe kunnen geven, en die kans moeten ze 
grijpen. Er zijn aanwijzingen dat de tijd daarvoor rijp begint te worden. 
Helaas ontbreken echter in de Nota richtlijnen voor de procedure om 
tot het aanwijzen van zwaartepunten te komen. Het zal in het Neder
landse bestel een zware opgaaf betekenen om tot gezaghebbende 
organen te komen die - op grond van verantwoorde evaluatie en 
selectie - tot het aanwijzen van zwaartepunten kunnen adviseren. 
Zulke adviezen zullen zich immers ook moeten uitstrekken tot het be
eindigen van "uitgebloeide concentraties". Het is zeer de vraag of de 
RWO daartoe het geschikte orgaan zal blijken te zijn. 

III DE TWEEDE GELDSTROOM 

1. Kwantitatieve verhouding tussen de eerste en tweede geldstroom 

Een van de kernpunten met betrekking tot de ombouw van ZWO naar 
RWO is de omvang van de tweede geldstroom. Er wordt in de Nota 
gesproken van een passende - overigens niet voor alle disciplines 
gelijke - omvang. Gezien het belang dat in de Nota gehecht wordt 
aan een meer landelijke coördinatie en gelet op de zware organisatie 
die voor de RWO wordt voorgesteld lijkt de conclusie gewettigd dat 
aan een relatieve vergroting van de tweede geldstroom gedacht wordt. 
Hierover wordt echter geen uitspraak gedaan. 

Op die gebieden (natuurkunde, sterrekunde, scheikunde) waar de tweede 
geldstroom ongeveer de taken vervult die aan de RWO zijn toebedacht 
wordt een belangrijke fractie van de universitaire research uit ZWO
subsidies gefinancierd. Voor die disciplines waar de omvang van de 
steun via de tweede geldstroom klein is en blijft (beneden de 5 à 10% 
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om een getal te noemen) zal de voorgestelde organisatie topzwaar en 
niet levensvatbaar zijn. 

Afgezien nu van de vraag of alle disciplines op dezelfde wijze dienen 
te worden georganiseerd is het alleen verantwoord te streven naar 
een door de Nota bedoelde RWO-structuur voor meerdere disciplines 
wanneer duidelijkheid verkregen is over de vraag of de overheid inder
daad het voornemen heeft de totale omvang van de tweede geldstroom 
te vergroten.? 

Uitbreiding van de steun is dan noodzakelijk ten aanzien van onderzoek 
op het terrein van de volksgezondheid, van milieuhygiëne, van gedrags
en geesteswetenschappen. De Nota noemt bovendien technische weten
schappen, projecten op het gebied van landbouw en in de meer toege
paste sfeer. Drastische verschuivingen binnen het ZWO (RWO)-budget 
ten nadele van natuurkunde, scheikunde en sterrekunde kunnen niet 
als een bijdrage aan een doelmatig researchbeleid worden aangemerkt. 
Het betreft hier onderzoek waaromtrent Nederland in de wereld een 
vooraanstaande plaats inneemt en waarvoor geldt dat bij inkrimping 
van overheidssteun de eertijds met aanzienlijke inspanningen opge
bouwde kennis en researchpotentieel verloren zullen gaan. 
Deze benadering leidt er toe dat met de uitbreiding van de taken van 
ZWO een aanzienlijk bedrag gemoeid zal zijn, waarbij aan een verdub
beling van de totale overheidsbijdrage voor de tweede geldstroom 
gedacht moet worden. 

Hierbij moet overigens bedacht worden dat projectfinanciering grenzen 
heeft en dat sterke verandering van de verhouding tussen eerste en 
tweede geldstroom veel universitair onderzoek zal ontwrichten, met 
name op de nieuwe gebieden. Verandering van de verhouding tussen 
de beide geldstromen (nu 7 à 8 : 1) zal niet dan na gedegen studie 
dienen te geschieden en na overleg tussen RWO, universiteiten en 
overheid. 

2. De eerste en tweede geldstroom: taken en bevoegdheden 

Het behoort tot de wettelijke taak van de Commissie Algemene Vraag
stukken WO van de Academische Raad, de instellingen van WO te 
adviseren met betrekking tot de ontwikkeling van het wetenschappelijk 
onderzoek (vergelijk wet WO, art. 12). In de Nota worden aan de 
Centrale Raad van de RWO onder andere als taken toegedacht: het 
zorgdragen voor een passende registratie van onderzoekprojecten van 
de eerste geldstroom en het adviseren aan de minister van 0 en W over 
de voor de wetenschappelijk onderzoek relevante aspecten van de ont
wikkeling van het wetenschappelijk onderwijs. Hier dreigt inconsistentie 
en ondoelmatigheid in het overheidsbeleid. 

7 Vgl. de rede van minister Van Kemenade tUdens de viering van het 25-jarig bestaan van 
ZWO op 31 mei jl. 
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Het hier gesignaleerde probleem is een consequentie van de eenzijdige 
uitwerking van de structuur voor de tweede geldstroom. Het is zeker 
niet zo, dat een grote omvang en daarmee een zware taakstelling van 
de tweede geldstroom noodzakelijkerwijze leidt tot problemen in de 
verbindingslijnen met de universiteiten. De ervaringen binnen bijvoor
beeld de Nederlandse sterrekunde tonen aan hoe een hechte integratie 
van eerste ten opzichte van tweede geldstroombeleid mogelijk is. Het 
vruchtbare overleg tussen FOM8 en de sectie natuurkunde van de 
Academische Raad geeft in dit opzicht nog een voorbeeld. 

Een - overigens toegejuichte - verdere uitbouw van ZWO dient dan 
ook plaats te vinden in nauw overleg met de betrokken instellingen 
en de daarvoor aangewezen organen. Alleen alom deze reden moet 
verzet worden aangetekend tegen de afgenomen invloed van de univer
siteiten in de voorgestelde bestuursstructuur van de RWO in vergelijking 
met ZWO. Een reële band tussen de universiteitsbesturen en het be
stuur van de RWO lijkt onontbeerlijk voor een goede onderlinge afstel
ling van de eerste en tweede geldstroom-middelen. 

3. Verhouding RWO - overheid 

Evenals op een aantal andere plaatsen in de Nota is hier een duidelijke 
en afkeurenswaardige tendens waarneembaar van vergaande verambte
lijking. Hoewel de Nota dikwijls poly-interpretabel is, is niettemin zeer 
duidelijk, dat veel meer macht dan tot nu toe bij het departement kan 
komen te liggen. Tot nu toe was de departementale bemoeienis beperkt 
tot de hoofdlijnen van het beleid, een en ander na de voorbereiding 
door ZWO. In de visie van de Nota dienen de RWO-programma's 
(jaarlijks en voortschrijdend) ter goedkeuring aan de minister van 0 en 
W te worden gestuurd. Tot hoever deze goedkeuringsprocedure zich 
zal uitstrekken is niet precies duidelijk, maar aanleiding tot bezorgdheid 
voor verregaande departementale bemoeienis lijkt niet ongegrond. De 
taakomschrijving van het RWO-bureau is een verdere indicatie van 
uitholling van bevoegdheden, ·nl. van beleidsmakend èn uitvoerend naar 
alleen uitvoerend. Hoewel misschien onbedoeld, werkt ook het opheffen 
van de in veel opzichten autonome (ZWO) stichtingen een dergelijke 
ontwikkeling in de hand. Het is gewenst dat op dit punt meer duidelijk
heid wordt verschaft. 

4. Enkele details, vraagpunten en opmerkingen 

a. W e r k gem een s c hap pen 

De totstandkoming van een juiste procedure voor het vormen van le
vensvatbare werkgemeenschappen van voldoende kwaliteit is essentieel 
voor het goed functioneren van de voorgestelde structuur. De Nota is 

8 Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie. 
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ige op dit punt vaag. Het opheffen van de bestaande structuren - met 
ker name van de stichtingen, die het natuurlijke kader vormen van een 
fan aantal disciplines - vereenvoudigt de situatie niet. Er dreigt op dit 
de punt een groot gevaar voor verregaande versnippering. 
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b. C I u s ter i n g van ins t i tut e n 

Een positief punt is hier de bevordering van een beter - professioneel 
_ beheer en personeelsbeleid, met name voor de kleinere instituten. 
Het is alleen de vraag of alle (ZWO en KNAW) instituten wel onder 
een beheerseenheid zullen zijn te brengen. Een nauwkeurige analyse 
over dit vraagstuk lijkt gewenst. ~n dit verband kan verwezen worden 
naar een studie terzake van ZWO met KNAW die op dit moment plaats 
vindt. In dit verband moet gewezen worden op het gevaar van een te 
ver gaande scheiding tussen "beleid en beheer. Het voeren van een 
goed beleid is meestal sterk met beheerskwesties gelieerd. 

Met betrekking tot de verhouding instituten-universiteiten kan ermee 
worden volstaan instemmend te verwijzen naar hetgeen de Academi
sche Raad hierover in zijn eerste ontwerp-commentaar op de Nota 
opmerkt. Met name kan de bezorgdheid van de Raad worden gedeeld 
omtrent het laten functioneren van een dergelijke beheersorganisatie 
als een soort Max Planck Instituut. Dergelijke instituten dreigen eerst 
topkwaliteit-onderzoekers uit de universiteiten weg te trekken en later 
aan vergrijzing ten onder te gaan. 
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1. De sectorraden en de departementen 

Het overgrote deel van het buiten-universitaire onderzoek wordt ver
richt in rijksinstituten en bij TNO. Voor de coördinatie van dit onderzoek 
denkt de Nota aan de indeling in aandachtsgebieden. Voor elk van deze 
gebieden zou een Sectorraad als taak krijgen de verschillende belangen 
te vertegenwoordigen en de vakministers te adviseren. De sectorraden 
hebben geen geldverdelende taak. De voorgestelde structuur leidt er 
toe dat de rechtstreekse invloed van de departementen op de onder
zoekprogramma's veel groter zal worden. Afgezien van de vraag of 
dit een gunstige ontwikkel ing is doet zich dan het probleem voor dat 
de departementen in het algemeen onvoldoende geëquipeerd zullen zijn 
voor research-management. Het aantrekken van researchcoördinatoren 
is in dit verband toe te juichen maar het blijft de vraag of gekwalificeer
de krachten met ervaring in onderzoek en management zullen worden 
gevonden. Voorts is het gevaar niet denkbeeldig dat de verschillende 
vakministers in hun eigen sector (sectoren) een zodanig beleid (gaan) 
voeren dat een evenwichtige afweging van belangen en onderzoeks
gebieden grotendeels achterwege blijft. Dit geldt met name ten aanzien 
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van TNO en de verschillende instituten van TNO. Indeling in aandacht
gebieden betekent (aannemende dat betrekkelijk homogene gebieden 
bedoeld zijn) dat onder een ministerie verschillende sectorraden zullen 
gaan ressorteren (bv. bij Volksgezondheid en Milieuhygiëne een raad 
voor gezondheidsresearch, een voor milieuhygiëne en een voor voe
dingsonderzoek) en dat bovendien vele sectorraden meer dan een 
mtnisterie gaan omvatten. De coördinatieproblemen die hieruit voort
vloeien zullen strenge eisen gaan stellen aan de equipering van het 
Interdepartementaal Overleg Wetenschapsbeleid (IOW) en de Weten
schapsminister. Vooralsnog ontbreekt hiervoor de nodige mankracht en 
deskundigheid. 

Onder deze omstandigheden is de vrees gerechtvaardigd, dat de voor
gestelde structuur gemakkelijk zal leiden tot bureaucratisering, terwijl 
in plaats van coördinatie versnippering in de hand wordt gewerkt. 
Daarbij moet worden benadrukt dat er voor moet worden gewaakt dat 
de sectorraden alles in detail willen gaan regelen, zoals zich thans in 
sommige opzichten bij de NRLO voordoet, zodat de researchinstel
lingen alle speelruimte die voor onderzoek noodzakelijk is verliezen. 
Er is veeleer behoefte aan globale coördinatie en een doorzichtig be
leid. 

2. Relatie met het universitaire onderzoek 

Het aantal en de omvang van universitaire projecten die tot de categorie 
maatschappe!ük dienstbaar onderzoek (toegepast onderzoek) moet wor
den gerekend is groot. De RWO zal tot taak krijgen - binnen het kader 
van het jaarlijks goedgekeurde programma - ook voor het maatschap
pelijk dienstbaar onderzoek gelden toe te wijzen. Het wordt uit de Nota 
niet duidelijk, hoe de instellingen, de RWO en de sectorraden ten aan
zien van het maatschappelijk dienstbaar onderzoek op elkaar in moeten 
spelen. In ieder geval zal het contact tussen de sectorraden en de 
tnstellingen van WO doelmatig geregeld moeten worden. Dezelfde 
behoefte bestaat ook gezien vanuit de sector van het toegepast onder
zoek. 

3. Relatie sectorraden - bedrüfsleven 

In een vorige paragraaf werd de terughoudendheid, die de Nota op dit 
punt betracht, toegejuicht. Een samenwerking met het bedrijfsleven in 
de sectorraden op basis van vrijwilligheid kan intussen zeer vruchtbare 
resultaten hebben; hierbij kan met name gedacht worden aan de heil
zame effecten van de inbreng door het bedrijfsleven van haar grote 
ervaring op het gebied van de research-management. 

4. Overheidssteun aan bedrÜfsresearch 

In de Nota wordt geconstateerd dat het door de overheid gefinancierde 
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onderzoek en ontwikkelingswerk ten behoeve van het bedrijfsleven 
gering is in vergelijking met de steun die regeringen van andere hoog
ontwikkelde landen aan het bedrijfsleven geven. Op deze wijze zou met 
name het middelgrote en kleine bedrijf in het onderzoeks- en ontwik
kelingswerk dienen te worden betrokken. Voor een evenwichtige ont
wikkeling en uitbouw van het wetenschapsbeleid dient ook deze com
ponent de nodige aandacht te hebben C.q. te krijgen. Zowel directe 
steun - in de vorm van ontwikkelingscredieten en contracten - als 
indirecte steun - een geschikt fiscaal klimaat - komen hierbij als 
instrument in aanmerking. 

V TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEWERKTUIGING VAN DE MINISTER 
VAN WETENSCHAPSBELEID 

1. De minister als coördinerend bewindsman 

In de Nota wordt benadrukt dat de minister uitsluitend een coördine
rende taak heeft. Uitgaande van het "gezamenlijke actiemodel" worden 
tweeërlei verantwoordelijkheden aangegeven namelijk: 

a. voor de totstandkoming van een gecoördineerd wetenschapsbeleid, 
met nadruk op de afstemming van de onderzoeksprogramma's onderling 
en op de prioriteit in het algemene regeringsbeleid; 

b. voor een doelmatige u itvoering van het door de overheid gefinan
cierde onderzoek. 

In algemene zin had de uitwerking van deze taakstelling in de Nota 
een wel wat zwaarder accent mogen krijgen. Thans blijven de mogelijk
heden van de minister op de gang van zaken invloed uit te oefenen en 
daadwerkelijk coördinatie tot stand te brengen wel erg afhankelijk van 
het antwoord op de vraag, in hoeverre het kabinet bereid is hem in 
deze opzet te steunen. De reeds gesignaleerde afwezigheid in de Nota 
van werkelijke beleidsuitspraken op een aantal essentiële punten is in 
dit opzicht op zijn minst niet bemoedigend te noemen. Bovendien heeft 
het voorgestelde model er toe geleid dat de coördinatiestructuur op 
overheidsniveau nog al onoverzichtelijk en daardoor ondoelmatig is. 
Het gevaar van beleidsonduidelijkheden of tegenstrijdigheden voor de 
instellingen en researchorganisaties is daarbij niet denkbeeldig. 

2. Bewerktuiging 

Ofschoon er in de Nota sprake is van een duidelijke toeneming van de 
ambtelijke bemoeienis met het Wetenschapsbeleid, kan niet worden 
gezegd, dat daarmee ipso facto de ambtelijke ondersteuning van het 
beleid is of wordt geoptimaliseerd. Ondersteuning van de voorstellen 
aan de hand van bijvoorbeeld analyses ontbreekt, een tijdfasering van 
de planning wordt niet aangegeven, en vele voorstellen worden in het 
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vage gelaten. De noodzaak van meer doelgericht beleid vereist - op 
weg naar betere coördinatie en herstructurering - in ieder geval een 
versterking in beleidsondersteunende zin van een rechtstreeks onder 
de minister ressorterende staf en een versterking van het IOW. 

SLOTOPMERKING 

Wellicht is het nuttig, dat bij de parlementaire behandeling van de Nota 
mede aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop de verdere 
ontwikkeling van het wetenschapsbeleid wordt begeleid. Regelmatig 
contact over een en ander tussen bewindslieden en de Vaste Kamer
commissie voor het Wetenschapsbeleid kan in dit verband nuttig en 
gewenst worden geacht. 

82 Politiek perspectief, mei/juni 1975 



op 
)en 
:ler 

ota 
9re 
Itig 

De Tsjechoslowaakse Volkspartij 
woordvoerder van de christelijke 
bevolking in de Praagse lente 

R. Ströbinger'" 

er- Op 5 maart 1968, precies twee maanden nadat Alexander Dubcek tot 
en eerste-secretaris van de Tsjechoslowaakse communistische partij was 

gekozen, ging het presidium van het centrale comité van de Communis
tische Partij van Tsjechoslowakije akkoord met het voorstel, het recht 
van ~nformatie vanuit de hogere partijorganen naar de lagere en omge
keerd te garanderen. Tegelijkertijd herriep het presidium zijn beslissing 
van augustus 1948, waarbij de centrale beheersorganen voor de publi
citeit werden aangemerkt als helpers bij de ideologische leiding van de 
pers, die daardoor voor taken werd geplaatst die niet op de perswet 
zijn terug te voeren. 

175 

Achter deze enigszins ondoorzichtige formuleringen ging een van de 
belangrijkste besluiten schuil die tot de democratisering van Tsjecho
slowakije moesten leiden. Want de constatering dat "de centrale be
heersorganen voor de publiciteit" niet langer als helpers van de partij 
werden beschouwd, kon alleen maar betekenen de opheffing van de 
centrale censuurdienst, die tot dan toe het gezamenlijke perswezen, 
radio, televisie, boeken- en filmproduktie in het land onder controle had. 
De censoren werden u it redacties, persbureaus en u itgeverijen terug
getrokken en in de Tsjechoslowaakse pers begon de korte maar be
langrijke periode van de vrije meningsuiting, waarmee in feite het begin 
van het politiek zelfbewustzijn van het volk werd ingeluid. Want pas 
met de garantie van vrije meningsuiting achter de hand konden nieuwe 
opvattingen over de toekomstige politieke verhoudingen in Tsjecho
slowakije aan de bevolking worden gepresenteerd. 

Reactie - eis tot gelükberechtiging 

De politieke kentering die door het afzetten van de veteraan Antonfn 
Novotny als leider van de Communistische Partij in eerste instantie in 
die partij merkbaar werd, kon thans ook in niet-communistische partijen, 

• Dr. Ströbinger is journalist. Hij promoveerde in 1963 aan de Karls Universiteit in Praag op 
een dissertatie over de rechts-radicale krachten in de Sudetenduitse beweging. Tot de herfst 
van 1968 verbleef hij in Praag. o.a. als plaatsvervangend hoofd-redacteur van het dagblad 
Lldová Demokracie, het partijorgaan van de Tsjechoslowaaks8 Volkspartij, waarna hij uitweek 
naar de Bondsrepubliek. Verscheidene boeken met onderwerpen uit de contemporaine ge
schiedenis, waaronder "De spion met de drie gezichten" (Utrecht, 1969). staan op zijn naam. 
HIJ bezit de Tsjechalowaakse nationaliteit. 
Dit artikel, het eerste van een serie van twee over de lotgevallen van de Tsjechoslowaakse 
Volkspartij tijdens en na de Praagse Lente. is uit het Duits vertaald door Hans Hoyinck. (Red.). 
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die tot dan toe gelijkgeschakeld waren - de Tsjechoslowaakse Socia
listische Partü en de Tsjechoslowaakse Volkspartü - een vruchtbare 
voedingsbodem vinden. Reeds tien dagen na het besluit inzake de 
afschaffing van de censuur publiceerden de redacteuren van het dagblad 
Lidová Demokracie, het centraal orgaan van de christelijk georiënteerde 
Volkspartij, hun eisen aan het adres van de partij: scheiding van de 
belangrijkste partij- en staatsfuncties, invoering van een kiessysteem 
met geheime stemming en verbetering van de werkmethoden van het 
centraal comité van de Volkspartij en wel zo, dat alle werkelijke be
slissingen voortaan door dit comité zouden worden genomenl. 

Deze eis van de redactie van het orgaan van de partij werd door de 
afzonderlijke partijgeledi.ngen in het land begroet en ondersteund. In 
talrijke resoluties en brieven aan de partijleiding werd, in overeenstem
ming met het democratiseringsproces, ook informatie verlangd over 
het vernieuwingsproces zoals zich dat binnen de TSjechoslowaakse 
Volkspartij voltrok, en tevens de erkenning van de Volkspartij als ge
lijkwaardige en erkende partner in de socialistische samenleving. De 
districtscomités en -secretariaten van de partij eisten op hun beurt de 
bijeenroeping van een buitengewoon partijcongres, dat de fouten en 
tekortkomingen in de boezem van de partij zou aangeven, en verlangden 
het aftreden van de voorzitter van de partij, tevens minister van Volks
gezondheid, dr. Josef Plojhar2. 

Deze eis tot gelijkberechtiging van de partij was in alle opzichten ge
rechtvaardigd, want de Volkspartij, die medio maart 1968 ,nauwelijks 
20.000 leden telde, stond tot op dat moment volledig onder controle 
van het door de communisten beheerste Nationale Front. Zo was in
schrijving van nieuwe partijleden slechts mogelijk met voorafgaande 
toestemming van de secretaris van het Nationale Front; iets wat sedert 
de zestiger jaren bijna nooit meer voorkwam. Op deze wijze probeerden 
de communisten de partij een langzame dood te doen sterven, om 
daarmee een motief in handen te krijgen voor volledige opheffing van 
de Tsjechoslowaakse Volkspartij3. 

De roep om het terugtreden van partijvoorzitter Plojhar vond zijn oor
zaak vooral daarin, dat men in deze gewezen, geschorste katholieke 
geestelijke, die zich volledig in dienst van de onderdrukkingsmachinerie 
van de communisten had gesteld, de man zag die de gehele partij in 
de ogen van brede lagen van de bevolking ongeloofwaardig had ge
maakt en haar gedegradeerd had tot collaborateur van de Communis
tische Partij. Ook was hij verantwoordelijk voor de onderdrukkings
maatregelen tegen de katholieke kerk, omdat hij zeer dikwijls in kerke
lijke aangelegenheden als adviseur optrad van de betreffende afde-

1 Lidová Demokracie, 15 maart 1968. 

2 CSSR - De weg naar het democratisch socialisme; Praag, 1968; pag. 21 
3 Nog ernstiger was het ledenverlies bij de Socialistische Partij, die in maart 1968 nog geen 
BOOO leden telde. (R.S.). 
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ringen in het secretariaat van de Communistische Partij en van de 
ministeries. 
Het is daarom begrijpelijk, dat in een periode waarin ook de Kerken 
normalisering van de betrekkingen tussen hen en de staat eisten, zijn 
persoon een obstakel vormde voor juist op gang gekomen ontwik
kelingen. En dat de roep om normalisering van deze betrekkingen in 
brede kring steun kreeg, bewijst het feit dat juist in deze periode de 
apostolisch administrateur, de Praagse bisschop dr. Frantisek Tomásek, 
aan Alexander Dubcek, de eerste-secretaris van de Communistische 
Partij, een document deed toekomen waarin een normalisering van de 
verhoudingen tussen kerk en staat in Tsjechoslowakije werd geëist en 
dat behalve door de bisschoppen en de reguliere en seculiere geeste
lijkheid door 22.317 personen was ondertekend4. 

Machtswisselingen 

Intussen raakten de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije in een stroom
versnelling. Op 22 maart bood president Antonin Novotny de Nationale 
Vergadering - het parlement - zijn ontslag aan. Op 28 maart werd 
ook in zijn terugtreden bewilligd door het centrale comité van de 
Communistische Partij, en van de 107 aanwezige leden van dit comité 
stemden er 105 voor generaal Ludvik Svoboda als kandidaat voor het 
ambt van president. In de Spaanse zaal van de Praagse Burg werd 
deze keuze op 30 maart officieel: Svoboda verwierf 282 van de 288 
stem mens 

De Volkspartij zuivert zichzelf 

Ook de toenmalige top van de Tsjechoslowaakse Volkspartij kon niet 
aan deze ontwikkeling voorbijgaan. Op 21 maart vond in Praag een 
buitengewoon congres plaats van het uitgebreide presidium van de 
Vredesbeweging van de katholieke geestelijkheid. Deze organisatie 
was achttien jaar geleden op initiatief van de regering door Josef Plojhar 
gesticht; zij moest voor de buitenwacht de samenwerking tussen de 
katholieke geestelijken en de communistische staat manifesteren. Tijdens 
deze buitengewone zitting moesten na een lang en scherp debat, waarin 
talrijke geestelijken hLin kritiek naar voren brachten, zowel de voorzitter 
van de Vredesbeweging, Plojhar, als de vice-voorzitter, mgr. E. Oliva, 
die door de staat tot vicaris-generaal van het bisdom Litomerice was 
benoemd, hun ontslag aanbieden. Tegelijkertijd werd, onder voorzitter
schap van mgr. Tomasek, een actiecomité gekozen, bestaande uit drie 
leden afkomstig uit Tsjechische diocesen en drie uit Slowaakse, dat 
belast werd met de voorbereiding van een conferentie van de Vredes
beweging van katholieke geestelijken6 

4 Officieel Tsjechoslowaaks Persbureau CTK, 21 maart 1968. 
5 CSSR ~ De weg naar het democratisch socialisme, pag. 35. 

6 Lldová Demokracie, 22 maart 1968. 
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Tien dagen na het ontslag van Plojhar kwam in Praag het centraal 
comité van de Tsjechoslowaakse Volkspartij bij elkaar om zich over de 
situatie in de partij te beraden. De discussies draaiden daarbij vooral 
om de verwijdering van de gecompromitteerde politici uit de top van 
de partij. Bij geheime verkiezing - de eerste keer in de geschiedenis 
van de partij sedert de communistische putsch van februari 1948 -
werd AntonÎn PospÎsil, tot dan toe vice-voorzitter en voormalig minister 
van Verkeer, tot nieuwe partijvoorzitter gekozen; hij verklaarde zich 
bereid deze functie te vervullen tot aan het eerstvolgende partijcongres, 
dat in oktober 1968 moest plaatsvinden. Tevens werd Vác/av Pacner, 
tot dan toe secretaris-generaal van de partij, van zijn post ontheven 
en door Jan Pauly vervangen. Tot nieuwe vice-voorzitter werd Miroslav 
Svoboda gekozen. 
Met betrekking tot de persoon van Plojhar vond het congres weliswaar 
een compromis - hij werd tot ere-voorzitter van de partij benoemd -, 
maar deze beslissing werd in brede kringen binnen de partij scherp 
afgewezen? Bij dit protest liepen wederom redacteuren van het centrale 
partijorgaan Lidová Oemokracie voorop. Zij verklaarden, volledig ver
trouwen te hebben in het nieuwe partijpresidium, maar zich met de 
verkiezing van Plojhar tot ere-voorzitter van de partij niet te kunnen 
verenigen en zich evenmin te kunnen terugvinden in de beslissing om 
hem als minister in de regering te handhaven; dat zou immers beteke
nen het benadrukken van verdiensten, met voorbijgaan aan gemaakte 
fouten 8. In de daarop volgende dagen werd door talrijke partijgele
dingen een soortgelijk standpunt ingenomen, o.m. door alle wijkbesturen 
van de partij in de stad Praag, door de gewesten Noord- en Oost
Bohemen alsmede door talrijke plaatselijke geledingen en individuele 
partijleden9 . 

Reeds op 6 april kwam het centraal comité van de Volkspartij daarom 
opnieuw bijeen. In deze bijeenkomst werd met 35 stemmen vóór, op 
een totaal van 43, besloten Plojhar de titel ere-voorzitter te ontnemen10. 

Deze beslissing werd mede beïnvloed door de getuigenverklaringen 
van een delegatie van voormalige politieke gevangenen van het com
munistische regime, die bevestigden dat Plojhar enige concentratie
kampen had bezocht en niets had ondernomen tegen de onmenselijke 
toestanden daar. 

Contact met de regering 

Tijdens deze zitting van het centraal comité werd tevens besloten 
V/adislav V/eek aan te wijzen als vertegenwoordiger van de TSjecho
slowaakse Volkspartij in de nieuwe, door Oldrich Cernik te vormen 

7 Lidová Demokracie. 31 maart 1968. 

8 Lidová Demokracie. 1 april 1963. 
9 Duvernik. nr. 8/1968. pag. 10. 
10 Duvernik. nr. 8/1968. pag. 8. 

86 Politiek perspectief, mei! juni 1975 



aal 
de 

,ral 
fan 
nis 

ter 
ich 
es, 
'er, 
'en 
lav 

3ar 

~rp 

ale 
er
de 
len 
::>m 
<e
<te 
le
-en 
st-
31e 

en 
10-

en 

75 

regering en wel als minister van Gezondheid_ Nog tijdens de zitting 
werd deze beslissing door een delegatie, geleid door partijvoorzitter 
Pospisil, aan de toekomstige minister-president Cernik meegedeeld. 
Interessant is in dit verband het feit, dat Cernik de delegatie het voor
stel deed de Volkspartij in de toekomstige regering niet - zoals tot 
dan toe - door één, maar door twee ministers te doen vertegenwoor
digen; op voorwaarde echter dat de tweede vertegenwoordiger van 
de Volkspartij hun voormalige voorzitter Plojhar zou zijn. Dit voorstel, 
dat naar de mening van talrijke leden van het centraal comité vóór 
alles de bedoeling had de Volkspartij te compromitteren, werd afge
wezen. Men was zich ervan bewust, dat handhaving van Plojhar in 
een regering die een democratiseringsprogramma zou moeten presen
teren, een belasting zou zijn. Diens handhaving zou een knauw hebben 
betekend voor de geloofwaardigheid van de partij, die immers gebroken 
had met haar verleden als ja-knikker tegen de communisten en weer 
een eigen onafhankelijke koers wilde volgen. Aantasting van haar ge
loofwaardigheid was ook het doel van de zgn. hervormers binnen de 
Communistische Partij, die toen reeds dagelijks met de toenemende 
kracht van niet-communistische politieke partijen en organisaties ge
confronteerd werden. 
Op talrijke plaatsen in Tsjechoslowakije werden in deze periode open
bare bijeenkomsten van de Volkspartij gehouden, waar over de toe
komstige politiek van deze christelijk georiënteerde partij werd ge
discussieerd. In minder dan zes weken tijd steeg het aantal partijleden 
tot meer dan 50.000. De speculatieve veronderstelling werd geopperd, 
dat het getal nog vóór het komende partijcongres in oktober tot boven 
de 100.000 zou stijgen. In talrijke gemeenten werden nieuwe organisaties 
van de Volkspartij gevormd, waaronder geheel nieuwe districtsorgani
saties in industriegebieden zoals Kladno, Most en Duchcov; uit angst 
dat de Volkspartij invloed zou krijgen op de arbeiders, had de Commu
nistische Partij dit vóór april 1968 niet toegestaan. 

De christelüke pers herstelt zich 

Ook de oplage van het dagblad Lidová Demokracie steeg dagelijks. Tot 
medio maart bleef de oplage, door beperking van de levering van papier 
vanwege het betreffende door communisten beheerde ministerie, be
perkt tot rond 155.000. Tijdens de zitting van het centraal comité van 
de partij op 6 april kon de redactie reeds meedelen, dat de oplage met 
meer dan 33.000 was gestegen. Deze opwaartse beweging zette zich 
voort tot aan de bezetting van Tsjechoslowakije in augustus en be
reikte op werkdagen ongeveer 270.000 en in het weekend 300.000 exem
plaren. Besloten werd toen, dat de Volkspartij, voor de eerste keer 
sedert het begin van de vijftiger jaren, eigen tijdschriften - waaronder 
het familie-tijdschrift Nase Rodina en het cultuur-politieke tijdschrift 
Obroda, dat om de 14 dagen moest verschijnen - opnieuw zou uit-

Politiek perspectief, mei/juni 1975 87 

.. -----------------



geven. De culturele traditie van de uitgeverij van de Volkspartij, 
Vysehrad, moest opnieuw worden opgebouwd. Naast talrijke christelijk 
georiënteerde kunstenaars en wetenschappers - zoals de schrijvers 
Václav Renc, prof. dr. Zdenek Ka/ista, ivan Slavik, en losef Pa/ivec -
belastte zich ook een groot aantal leidende persoonlijkheden uit het 
culturele en wetenschappelijke leven van Tsjechoslowakije met deze 
taak. Wij noemen in dit verband de internationaal bekende dichters 
Vladimir Holan en Jaroslav Seifert, de filosoof prof. Vác1av Cerny, de 
schrijvers losef Skvorecky, Ivan Divis, losef Jed/icka, Ladislav Fuks en 
de filmregisseurs Jan Nemec en Evald Schormll . 

Het einde van de "klassen-visie" 

Op 8 april beëedigde president Ludvik Svoboda de nieuwe, uit 29 leden 
bestaande regering onder minister-president Cernik12 Nog voordat de 
regering haar program aan het parlement voorgelegd had, trok zij een 
uit 1962 daterend regeringsbesluit inzake de beginselen van plaatselijke 
verdeling en toelating tot de scholen in. Hierbij waren vooral de prin
cipes van de zgn. "klassen-visie" in het geding: deze bepaalden, of 
kandidaten al dan niet werden toegelaten tot middelbare en hogere 
studies 13 De schorsing van deze beginselen betekende de vervulling 
van een belangrijke wens van de Volkspartij en van alle kerkgenoot
schappen. Het betekende immers, dat een einde kwam aan een situatie, 
waarbij bijvoorbeeld kinderen die godsdienst-onderwijs volgden, of 
kinderen van ouders die regelmatig de kerk bezochten, aan de meeste 
faculteiten van de CSSR-Universiteiten niet voor het volgen van hogere 
studies werden toegelaten. Met voldoening werd dan ook verwezen 
naar de regeringsverklaring van 24 april, waarin premier Cernfk de 
verzekering gaf, 'dat de regering borg zou staan voor de gelijkheid 
van alle Tsjechoslowaakse burgers, zoals die door de Grondwet werd 
gegarandeerd. 

Internationale contacten 

Een groot aantal leden van de Volkspartij verklaarde thans, dat contact 
moest worden gelegd met de christelijk georiënteerde partijen in West
Europa. In de - openbare - discussies hierover werd voorgesteld 
verbindingen te leggen met de Italiaanse Democrazia Cristiana, de 
Oesterreichische Volkspartei, de Westduitse CDUjCSU, de Nederlandse 
christen-democratische partijen, en de christelijke partijen van Frankrijk, 
België, Zwitserland, en Luxemburg. Afgezien van enkele privé-gesprek
ken kwam dit initiatief - ook vanwege de in politiek opzicht hectische 

11 Lidová Demokracie. 16 mei 1968. 

12 Het is tekenennd, dat na 21 augustus dertien ministers van hun post werden ontheven. Vice. 
premier prof. Ota Sik verblijft in ballingschap in Zwitserland. 
13 CSSR - De weg naar het democratisch socialisme. pag. 59. 
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ontwikkelingen in Tsjechoslowakije zelf - niet verder dan een aantal 
officieuze contacten. Zo namen, op uitnodiging van de longerenunie in 
München, drie leden van de Volkspartij deel aan een openbare forum
discussie over de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. Officiële Russi
sche bronnen bestempelden deze deelname aan een openbare manifes
tatie enige weken later als "talrijke geheime ontmoetingen in Beieren 
met de leiding van de CDU in de Bondsrepubliek en vertegenwoordi
gers van de Tsjechoslowaakse christelijk-sociale partij"14. De Sovjets 
voegden hieraan toe, dat de CDU de Volkspartij materieel had ge
steund, hetgeen volstrekt onwaar is. 

Reactie van de Kerken 

Intussen sloeg de vernieuwingsgolf over naar alle kerken in Tsjecho
slowakije. De echo's hiervan bereikten ook het Vaticaan, waar Paus 
Paulus VI op 29 april bisschop Tomásek van Praag benoemde tot lid 
van het Secretariaat voor de vereniging van alle Christenen. Enige 
dagen later, op 2 mei, werd Tomásek samen met de bisschop van 
Trnava, dr. Ambroz Lazik, in audiëntie ontvangen. Met voldoening werd 
gewezen op de passage uit de regeringsverklaring van 24 april over 
de godsdienstvrijheid. Daarin heette het letterlijk dat "met betrekking 
tot de verhouding met de kerken de regering ervan uitgaat, dat de 
gelovige burgers als volwaardige leden van onze maatschappij actief 
en inventief deel zullen nemen aan de oplossing van alle problemen 
van onze socialistische republiek. Wij zullen erop toezien, dat de in de 
Grondwet verankerde geloofs- en gewetensvrijheid, die geen hindernis 
mag vormen voor wederzijds begrip tussen de mensen, in volle omvang 
wordt gerespecteerd"15. Kort na deze audiëntie van beide bisschoppen 
verleende de Paus de apostolisch administrator en bisschop van Nitra, 
dr. Nécsey, de titel van aartsbisschop16. De regering van haar kant 
zorgde ervoor, dat talrijke katholieke geestelijken, die hun ambt krach
tens verordening van de vroegere secretariaten van de kerken niet 
meer mochten uitoefenen, in hun parochies mochten terugkeren. Onder 
hen waren ook de bisschoppen van Litomerice en Ceské Budejovice, 
Stepan Trochta en losef Hlouch. 

De belangrijkste gebeurtenis in politiek-kerkelijk opzicht was echter 
de grote conferentie van de rooms-katholieke geestelijken, die op 13 
en 14 mei plaats vond op de berg Ve/ehrad, een plaats met een voor 
de Tsjechische en Slowaakse katholieken uit de traditie vertrouwde 
klank. Tegen de 500 katholieke geestelijken, waaronder bisschoppen, 
priesters en regulieren maar ook leken, namen aan deze ontmoeting 
deel. De conferentie besloot, een nieuwe organisatie van geestelijken 
en leken op te richten, het "DUo koncilové obnovy" d.w.z. Conciliever-

14 K sobytijam v Cechoslovakii; Moskou 1968; pag. 66. 
15 CSSR - De weg naar het democratisch socialisme. pag. 68. 
16 Lidová Demokracie, 16 mei 1968. 
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nieuwingswerk. Bisschop Tomásek werd tot voorzitter van de nieuwe 
organisatie gekozen. Hulp aan de kerkelijke hiërarchie bij de uitvoering 
van de besluiten van Vaticanum 1/ in Tsjechoslowakije, en met name 
voorzover deze besluiten de innerlijke vernieuwing van de kerk raken, 
werd de taak van de nieuwe organisatie1? De nieuwe beweging be
lastte zich met het heruitgeven van het enige katholieke Tsjechische 
magazine "Katholické Noviny" en besloot tevens tot het oprichten en 
uitgeven van een maandelijks theologisch tijdschrift, "Via" genaamd. 

Ook binnen de Volkspartij, thans bevrijd van iedere bevoogding, nam 
de politieke activiteit sterk toe. Op 22 april besloot het partij presidium 
zijn activiteit duidelijk te richten op de publiciteit. In concreto betekende 
dit, dat de partij meer het accent ging leggen op de gedachtenwisseling 
met de burgers, en in voorkomende gevallen het eigener beweging 
organiseren van zulke discussies, activiteiten en vergaderingen18. Het 
gevolg van een en ander was, dat niet alleen in Praag maar ook in een 
groot aantal andere steden en (plattelands)gemeenten, zoals in Brno, 
Ostrava, Usti nad Labem, Litomys/, Semily, Pardubice, Hradec Kralove 
en O/omouc discussie-avonden werden georganiseerd. Op deze bijeen
komsten werd ook gediscussieerd over het ontwerp voor een nieuw 
partijprogram, dat aan het partijcongres van oktober ter goedkeUring 
zou worden voorgelegd. De positie van de Volkspartij in het gelijkbe
rechtigde Nationale Front speelde hierbij een rol. Het concept-program
ma bevatte hierover de volgende passage: "Wij beschouwen het Natio
nale Front als een vrijwillige vereniging van gelijkberechtigde, maar 
voor alles zelfstandige politieke partijen, en tevens als basis voor een 
dialoog tussen en confrontatie van visies op de oplossing van de 
fundamentele vragen van maatschappelijke ontwikkeling"19. 

Het Nationale Front 

Op basis van deze u itgangspunten onderhandelden de vertegenwoor
digers van de partijleiding ook met de toenmalige voorzitter van het 
centraal comité van het Nationale Front en lid van het presidium van 
de Communistische Partij, dr. Frantisek Kriegel, die in het Westen als 
een van de belangrijkste "reform-communisten" werd beschouwd. Het 
is echter ook voor de toenmalige leiding van de Communistische Partij 
onder Dubcek karakteristiek, dat de eis van gelijke berechtiging steeds 
weer met een beroep op "de leidende rol van de Communistische Partij" 
werd gebagatelliseerd. Een soortgelijke negatieve instelling met be
trekking tot dit vraagstuk werd ook ingenomen door de toenmalige 
voorzitter van de Nationale Vergadering, Josef Smrkovsky. Pas toen 
in juni de bedreiging van de Tsjechoslowaakse soevereiniteit van de 

17 CSSR - De weg naar het democratisch socialisme, pag. 74. 
18 Lidová Demokracie, 23 april 1968. 
19 Ceskoslovenska strana lidova v letech 1945 - 1972; Praag 1972; pag. 39. 
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kant van de vijf staten van het Warschaupact die later inderdaad het 
land bezetten, steeds dUidelijker werd, ging de leiding van de Commu
nistische Partij althans ten dele om, hetgeen ook in de oproep van 18 
juli aan de burgers van Tsjechoslowakije via het Nationale Front duidelijk 
werd. In die oproep stond letterlijk: "De grondwettelijke burgerrechten, 
die wij in ons land in ere hebben hersteld, het spreekrecht en het recht 
van vrije vereniging en vergadering, zijn zeer nauw verbonden met 
het wezen en de behoeften van onze volken. Er mag geen twijfel over 
bestaan, dat zij deze vrijheden slechts ten voordele van het land, de 
vooruitgang en het socialisme mogen gebruiken"2o. 
Dit gebeurde op een moment, waarop het aantal leden van de Volks
partij reeds de 80.000 had bereikt. Vooral in Moravië steeg het ledental: 
in de districten Noord- en Zuid-Bohemen tesamen tot boven de 50.000. 
Medio augustus, enige dagen voor de bezetting van Tsjechoslowakije 
door de legers van de vijf Warschaupactstaten, werd het 100.000ste 
lid van de Tsjechoslowaakse Volkspartij ingeschreven. 
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Dit was niet in de laatste plaats de verdienste van de nieuw opgerichte 
jongerenorganisatie van de Volkspartij, de "Club van de jonge gene
ratie". Na de februari-putsch van de communisten van 1948 werd het 
de niet-communistische politieke partijen en andere organisaties ver
boden eigen jongeren-organisaties te hebben. Alle jongeren die in het 
openbaar actief wilden zijn, moesten lid worden van de uniforme Tsjecho
slowaakse Jeugdbond, die bij uitsluiting door communistische functio
narissen werd geleid. Josef Smrcina werd op 17 mei in Praag tot voor
zitter van de Club van de Jonge Generatie gekozen. In de programma
tische verklaring van de Club werd op het karakter en het hoge morele 
niveau van zijn leden het accent gelegd. Gestreefd zou worden naar de 
ontplooiing van politieke beginselen, die met behulp van wetenschap
pelijke methoden uit de christelijke ideologie konden worden afgeleid. 
De \Club wees de visie, als zou het monopolie van de wetenschap 
slechts aan één enkele wereldbeschouwing zijn voorbehouden, als on
juist van de hand. Volgens de verklaring moest de Club voortdurend 
actief bezig zijn "niet alleen met de studie, maar ook met de oplossing 
van sociale, economische en culturele vraagstukken die voor de maat
schappelijke ontwikkeling en economie van belang zijn"21. 

Het democratiseringsproces in Tsjechoslowakije maakte intussen be
langrijke vorderingen; streng werd hierbij gelet op de mening van brede 
lagen van de bevolking. De maatregelen die door de officiële instituties 
- parlement en regering - of politieke partijen of organisaties, werden 
genomen, hebben nooit aan de status quo van Tsjechoslowakije binnen 

20 Die heutige CSSR in Dokumenten; Praag 1968; pag. 46. 
21 CSSR - De weg naar het democratisch socialisme, pag. 78. 
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het huidige Europese concept getornd. Maar alleen al het feit dat men 
bewust de mening van het volk tot criterium maakte, ontmoette in de 
vijf staten van het Warschaupact wanbegrip en kritiek. In Oost-Berlijn 
of Moskou interesseerde het niemand, "dat de situatie van de katho
lieken" - zoals bisschop Tomásek tegenover het Romeinse Dagblad 
,,1/ Messagero" verklaarde - "de laatste tijd beduidend was verbe
terd"22. 

De inval 

In de nacht van 20 op 21 augustus vielen meer dan een half miljoen 
soldaten, voornamelijk van het Russische Rode Leger, Tsjechoslowakije 
binnen. De belangrijkste vertegenwoordigers van het land, zoals 
Dubcek, Smrkovsky, Kriegel en Cernik werden met geweld naar Moskou 
gebracht. De partijleiding van de Volkspartij nam reeds op 21 augustus 
stelling tegen de overval met een verklaring waarin stond: "Wij blijven 
vastbesloten staan achter onze wettige president en onze wettige rege
ring!"23 In naam van de Tsjechoslowaakse christelijke bevolking gaf 
het secretariaat der kerken de volgende oproep uit: "Wij christenen 
moeten standvastig zijn, niet collaboreren, de zwakken en de zieken 
helpen, en hen die in gevaar zijn de helpende hand bieden. Biedt hulp 
waar u dat gevraagd wordt, zodat niemand aan zijn lot wordt overge
laten!"24 

Het botte geweld was en bleef echter sterker. De wil van het volk, in 
vrijheid en democratie te leven, werd met militair geweld de kop inge
drukt; talrijke onschuldige mensen verloren daarbij het leven. Ook de 
politieke beweging die tot een pluralistische democratie had moeten 
leiden, stierf zo na slechts acht maanden een jammerlijke dood. En 
daarmee kwam ook een einde aan de hoop van de christenen van 
Tsjechoslowakije als gelijkberechtigde burgers van een vrije staat te 
kunnen worden beschouwd. Deze realiteit werd vernietigd, maar hel 
geloof is gebleven. 

22 11 Messagero, Rome, 29 mei 1968. 

23 Lidová Demokracie. speciale editie, 21 augustus 1968. 
24 Lidová Demokracie, speciale editie, 25 augustus 1968. 
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Boeken & brochures 

Het Midden-Oosten conflict 

"Het Midden-Oosten conflict - illusies en realiteit". Verslag van de commissie 
Midden-Oosten, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde 
Naties; uitg. Van Gorcum & Co, Assen; 1974; 208 pag.; f 18,-. 

Het moet, gezien het nog steeds niet 
opgeloste conflict in het Midden-Oos
ten, een goed initiatief worden ge
noemd van de Nederlandse Vereniging 
voor de Verenigde Naties om dat con
flict als studieonderwerp te kiezen en 
de resultaten ervan in een publicatie 
neer te leggen. De Vereniging nam het 
initiatief aan het einde van 1969, en 
stelde een studiecommissie in onder 
leiding van haar voorzitter Mr. H. E. 
Scheffer. Na 26 vergaderingen, waarin 
de bijdragen van de commissieleden 
uitvoerig zijn doorgepraat, werd het 
eindverslag afgesloten naar de toe
stand van eind juni 1974. Dit betekent 
dat de invloed van de oktober-oorlog 
van 1973 duidelijk gereflecteerd wordt 
in de diverse bijdragen. 

Inhoud 

In het eerste deel van het rapport, 
getiteld "achtergronden en standpun
ten", zijn de volgende bijdragen opge
nomen: twee van de hand van de Leid
se Arabist Prof. dr. mr. J. Brugman 
(Palestina, een historische inleiding, en 
De Arabische staten en Palestina), bij
dragen van twee Joods-Nederlandse 
auteurs, nl. Prof. Mr. N. Blok en Mr. 
R. A. Levisson, een artikel van Drs. 
M. Suudi, zelf een Palestijn en ver
bonden aan het I nstituut voor het Mo
derne Nabije-Oosten van de Universi
teit van Amsterdam, en tenslotte drie 
artikelen, die resp. de volken rechte-
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lijke aspecten van het conflict (Drs. 
E. Kettner-de Wijn en Mr. H. E. Schef
fer), de rol van de grote mogendheden 
(dr. P. G. J. Korteweg) en de militair
strategische kanten (U.gen. b.d. Th. E. 
E. H. Mathon) belichten. 

Het tweede deel bevat een tweetal ar
tikelen van sociaal-wetenschappelijke 
aard. Het derde deel tenslotte een 
reeks korte samenvattingen van de 
voornaamste elementen van het con
flict, benevens een poging tot het aan
geven van enkele perspectieven. De 
auteurs van de twee sociaal-weten
schappelijke bijdragen zijn Prof. dr. B. 
Landheer en Prof. mr. P. J. Teunissen. 
Eerstgenoemde schreef zijn artikel van
uit het gezichtspunt van de leer der 
Internationale Betrekkingen, terwijl 
laatstgenoemde een polemologische 
analyse geeft van het benaderen van 
een oplossing van het conflict. 

De controversiële standpunten 

Het zal dUidelijk zijn, dat men vooral 
in het eerste deel de tegenover elkaar 
staande standpunten en zienswijzen 
moet zoeken, waarbij - als men het 
zo zou willen stellen - Brugman en 
Suudi een "pro-Arabische", en Blok 
en Levisson een "pro-Israelische" be
schouwing geven. 
Zoals bij zoveel discussies over het 
Midden-Oosten conflict wordt ook in 
deze publikatie veel aandacht besteed 
aan de historische achtergronden en 
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de directe ontstaansgeschiedenis van 
het probleem-Palestina, aanvangend 
met de eerste wereldoorlog. 
Een aantal geijkte controversiële pun
ten komen aan de orde, zoals de vraag 
of Palestina wel of niet inbegrepen 
was bij het grondgebied dat door 
Groot-Brittannië in 1915 (Hoessein
McMahon-correspondentie) aan de Ara
bieren was beloofd als grondgebied 
van een uit te roepen onafhankelijke 
Arabische staat na afloop van de oor
log, in ruil voor hun deelneming aan 
Britse kant aan de oorlog. Blok's be
toog dat "Husayn, de ontvanger van 
de belofte van onafhankelijkheid, wer
kelijk kon denken, dat Groot-Brittannië 
bereid zou zijn Palestina, het Heilige 
Land, eens en voor altijd in handen 
van een te vormen moslemitische mo
gendheid te leggen, lijkt al heel on
waarschijnlijk, vooral daar dit geschied 
zou zijn zonder medeweten van bond
genoot Frankrijk. Hierbij zij aangete
kend, dat het niet juist is om te stellen 
dat de Fransen niet op de hoogte wa
ren - zij het op een iets later tijdstip 
(1916) - van het feit dat Engelsen en 
Arabieren bepaalde afspraken met el
kaar hadden gemaakt. 
Over het controversiële punt betref
fende Palestina brengt Suudi een twee
tal lang geheim gehouden stukken ter 
tafel, waaruit zou blijken, dat Palestina 
wel degelijk bij de onafhankelijkheids
belofte was inbegrepen. Het is inder
daad een feit, dat over tal van contro
verses in verband met Palestina het 
laatste woord zou kunnen worden ge
sproken door de documenten, ware 
het niet dat vele lange tijd achter slot 
en grendel werden bewaard. In 1973 
zijn alsnog een aantal zeer belangrijke 
stukken voor het eerst aan de open
baarheid prijs gegeven en we zullen 
een - hopelijk spoedige - publikatie 
hiervan moeten afwachten om eindelijk 
uitsluitsel te krijgen over geschilpun
ten, die sinds 1920 al vele pennen in 
beweging hebben gebracht. 

Voor zover de schrijver van deze boek-
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bespreking kennis heeft kunnen nemen 
van de laatste vrijgegeven documenten, 
blijkt het gelijk, wat betreft het al of 
niet in de belofte inbegrepen zijn van 
Palestina, meer aan de kant van de 
Arabieren dan aan die van hun tegen
partij te staan. Ook een aantal andere 
controversiële punten zoals het aantal 
Joodse inwoners van Palestina op ver
schillende tijdstippen, de hoeveelheid 
land, die zij bezaten aan de vooravond 
van de uitroeping van de staat Israël, 
de vraag of de Arabieren in Palestina 
het land al of niet verwaarloosd had
den, de gang van zaken in Palestina 
na de door de VN aanbevolen verde
ling van het land in november 1947. de 
diverse bloedige incidenten tijdens de 
gevechten tussen Jodel'? en Arfjbieren 
in 1948 etc., komen vanuit verschillen
de invalshoeken belicht aan de orde. 

Mogelijke perspectieven 

Met kan de indruk krijgen, dat het for
muleren - voor de zoveelste maal -
van tegengestelde standpunten over 
deze historische zaken niet veel meer 
dan een academische waarde dreigt te 
krijgen, en dat het zeker nu in het 
"post -oktoberoorlog-tijdperk" belangrij
ker is om te discussiëren over de 
vraag hoe het nu verder moet. Afge
zien van de vraag of de belichting van 
oude historische strijdvragen, liefst aan 
de hand van nieuwe vrijgegeven docu
menten, inderdaad alleen maar van 
academisch belang is, blijft toch het 
feit bestaan, dat voor het zoeken naar 
een oplossing van een zo groot geschil 
een zo objectief mogelijke beantwoor
ding van de vraag: hoe is dit geschil 
ontstaan? een vereiste blijft voor het 
vaststellen van de wederzijdse "rech
ten" en "onrechten". Zulks mede met 
het oog op het bepalen van het even
tueel verschaffen van wederzijdse ge
noegdoeningen. 

In het artikel van Levisson, dat duide
lijk tot uitgangspunt neemt "Iet bygo
nes be bygones" ("hoe het in de toe
komst moet gaan, is belangrijker") 

Politiek perspectief, mei! juni 1 975 



~men 

nten, 
31 of 

van 
1 de 
gen
dere 
antal 
ver

Iheid 
vond 
raël, 
stina 
had
stina 
~rde

'. de 
s de 
eren 
Ilen
>rde. 

for
d -
over 
neer 
~t te 

het 
Igrij

de 
.fge
van 
aan 

ocu
van 
het 

naar 
,chil 
oor
,ch;! 

het 
ech
met 
ven-
ge-

ide
Igo
toe
. er") 

975 

wordt de Arabieren het volgende ver
weten: "Geen stem die met zoveel 
woorden zegt: de staat Israël is er nu 
eenmaal - zij het ook tegen onze zin 
- maar de politieke werkelijkheid van 
Israël is onloochenbaar". Het moge een 
indicatie zijn van de snelle evolutie in 
de Arabische kijk op "het feit Israël" 
sinds de oktober-oorlog, dat inmiddels 
wel degelijk belangrijke Arabische 
stemmen zich hebben verheven om 
dat feit te aanvaarden. Le Monde sig
naleerde in een hoofdartikel van 4 
Juni 1975 bijvoorbeeld de "vele ver
klaringen van president Sadat ten gun
ste van een erkenning van Israël -
binnen zijn grenzen van 1967 - en de 
recente verklaring van de nieuwe 
Saoedische koning Kha!ed van gelijke 
strekking", welke naar de mening van 
het blad als even zovele "uitgestrekte 
handen naar de Israëlische diplomatie" 
kunnen worden beschouwd. 

Levisson gaat ook in op het begrijpe
lijke Israëlische wantrouwen om zon
der zeer hechte garanties de verwor
ven machtsposities op te geven. Be
denkelijk is de volgende zinsnede, 
waarin hij een verklaring geeFt van dit 
wantrouwen, dat naar zijn mening een 
algemeen Joods verschijnsel is: "Wie 
een geschiedenis van ononderbroken 
vervolging (óók in de arabische we
reld) van bijna 2000 jaar achter de rug 
heeft, is niet gauw geneigd in de goede 
bedoelingen van derden te geloven". 
Het tussen haakjes geplaatste "óók 
in de arabische wereld" is op z'n 
zachtst gezegd een bijzonder onbillijk 
en niet door de historie gestaafd ver
wijst aan de Arabieren. Er zijn talloze 
wetenschappelijke studies over de po
sities van de Joodse bevolkingsgroe
pen in de Arabische wereld in oudere 
tijden, waaruit blijkt dat zij weliswaar 
geen eerste-rangs burgers waren (net 
zo min als de christenen bv.) en zeker 
ook af en toe het voorwerp waren van 
haat- en afgunstgevoelens en de ont
ladingen hiervan in de vorm van ge
weldpleging, maar dat deze incidenten 
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op geen enkele wijze op een lijn kun
nen worden gesteld met de perfide be
handeling van Joden in de christelijke 
wereld. 

Opmerkelijk zijn een aantal weerge
geven standpunten over een mogelijke 
oplossing van het confl ict van de hand 
van diverse Israëlische persoonlijkhe
den. Deze standpunten zijn opgenomen 
aan het einde van de bijdrage van prof. 
Blok. Hieruit blijkt dat zelfs het voor 
de Arabieren meest gunstige standpunt 
nog op enige afstand blijft van het, 
laat ons zeggen, meest gematigde Pa
lestijnse standpunt. Maar dat ergens 
raakpunten zullen worden gevonden, 
bv. in de creatie van een Palestijnse 
staat op de Westbank en in de Gaza
strook lijkt zeker geen onvervulbare 
wensdroom meer. 

Het artikel van Kettner-de Wijn en 
Scheffer is nuttig, omdat hier nog eens 
een aantal belangrijke VN-resoluties 
zijn opgenomen en van commentaar 
voorzien. De militair-strategische kan
ten van het confl ict worden door gene
raal b.d. Mathon nog eens op heldere 
wijze op een rijtje gezet, waarbij o.i. 
alleen maar onderstreept kan worden 
zijn overtuiging, dat de bevoegdheden 
van de VN-vredesmacht zullen moeten 
worden uitgebreid, bv. met betrekking 
tot de libanees-Israëlische grens, wil
len er bij alle partijen, die bij het con
flict betrokken zijn, voldoende zeker
heidsgevoelens ontstaan, die de be
reidheid tot het doen van concessies 
bevorderen. 

De interessante kern van het artikel 
van Landheer is de stelling, dat "hoe 
groter de macht des te veiliger de po
sitie" in het huidige wereldsysteem 
niet meer geldt. Het zich rekenschap 
geven van de door de schrijver aange
voerde argumenten ter staving van 
deze uitspraak door alle betrokken 
partijen, zou met name het spookbeeld 
van een steeds intensere bewapenings
wedloop in het Midden-Oosten kunnen 
uitbannen . 

95 



De polemologische analyse van Teunis
sen tenslotte is naar onze smaak een 
doorwrochte studie van de mogelijk
heden en perspectieven, die een ieder, 
die zich met het zoeken naar een op
lossing van het conflict bezig houdt, 
dient te overdenken. Vooral de para
graaf: "Wat kan van het vredesoverleg 
verwacht worden" geeft een heldere en 
realistische beschouwing over de meest 
waarschijnlijke uitkomst van zulk een 
vredesoverleg, nl. de vestiging van een 
"politiek en economisch levensvat
bare Palestijnse staat, waarin de Pale
stijnen gestalte kunnen geven aan hun 
eigen identiteit, waarin zij zich even
waardig aan Israël kunnen voelen en 
op die basis met Israël kunnen samen-

werken, bereidheid aan Israëlische zij
de om tot die samenwerking te komen 
in plaats van te blijven steken in een 
verstard Zionisme." De wereld zou er 
bepaald iets beter aan toe zijn, wan
neer deze verwachting bewaarheid zou 
worden. 

Conclusie 

De conclusie na lezing van het boek 
kan alleen maar luiden, dat het een 
zeer nuttige bijdrage vormt tot de ken
nis van het "hoe" en "waarom" en 
van de actuele aspecten van het con
flict in het Midden-Oosten, naar de 
vreedzame regeling waarvan de hele 
wereld reikhalzend uitziet. 

L. C. Biegel* 

• Dr. Biegel is hooFdmedewerker bij de Faculteit voor Sociale Wetenschappen aan de Universi
teit van Amsterdam. 
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Inleiding 

M. W. J. M. Peijnenburg* 

Op het CDA-congres van 23 augustus is het rapport besproken dat de 
Permanente Programadviescommissie had uitgebracht aan het algemeen 
bestuur van het CDA, alsmede het oordeel van dit bestuur over het 
advies1. Het congres onderschreef het standpunt van de commissie en 
van het algemeen bestuur dat hoge prioriteit moet worden gegeven 
aan het formuleren van een geïntegreerd beleid tot bestrijding van de 
Inflatie en de werkloosheid en tot normering van de economische ont
wikkeling. Het leek het congres daarbij noodzakelijk een nieuwe visie 
te ontwikkelen op de doeleinden en de middelen van de sociaal-econo
mische pol itiek. 

Dat de problemen op sociaal-economisch en financieel terrein thans 
zeer groot zijn, is evident. Men mag thans spreken van de ernstigste 
recessie sinds de jaren dertig. Vergelijkbaar is de situatie overigens 
niet. De structuur van de wereldeconomie is sindsdien drastisch ge
wijzigd. De rol van de overheid en haar invloed op het sociaal-econo
misch gebeuren is enorm toegenomen. In de sociaal-economische 
structuur zijn velerlei elementen ingebouwd die de uitkomsten van de 
economische ontwikkeling in sterke mate beïnvloeden, in gunstige maar 
ook wel in ongunstige zin. Sinds de jaren dertig is het economisch
politiek inzicht en instrumentarium gaandeweg sterk uitgebreid, maar 
inmiddels ook geleidelijk aan minder effectief of minder efficiënt ge
worden. Dat maakt een grondige herbezinning op de doeleinden en 
middelen van het sociaal-economisch en financieel beleid noodzakelijk. 

In dit nummer is een aantal artikelen bijeengebracht die een groot 
aantal deelterreinen van het uitermate brede vlak van het sociaal
economisch beleid bestrijken. Aldus hoopt de redactie een bijdrage 
te leveren tot die zo noodzakelijke discussie omtrent een heroriëntering 
van het beleid. In een aantal artikelen wordt overigens ook verwezen 
naar andere studies uit onze kring waarvan de lez~ng het beeld van de 
totale problematiek verruimt, zoals de rapporten "Gerede twijfe/"2 en 

'Drs. PeUnenburg. sinds 1966 lid van de Tweede Kamer voor de KVP. is lid van het bestuur 
van het Centrum voor Staatkundige Vorming. (Red.). 
1 "Eerste jaarlijks advies van de Permanente Programadviescommissie en oordeel van het 
algemeen bestuur van het CDA"; uitg. CDA. Den Haag; 1975. (Red.). 
1 "Gerede twijfel - bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze economische 
ontwikkeling"; nota van de wetenschappelUke instituten van KVP. ARP en CHU; Den Haag. 
1974. (Red.). 
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"EnergiebeJeid"3, alsmede het bovenvermelde advies van de Permanen· 
te Programadviescommissie, waarvan in dit kader het zesde hoofdstuk 
bijzondere aandacht verdient. 
Vele lezers zullen bovendien kennis hebben genomen van de in het 
januari-februarinummer van deze jaargang opgenomen rede van minister 
Lubbers voor "Sanctus Laurentius"4 Niet minder aandacht verdient 
de rede van minister Lubbers, uitgesproken op 21 augustus j1.5. Daar· 
aan kan in dit tijdschrift wellicht later nog aandacht worden geschon· 
ken, maar de tekst is nu reeds te vinden in de Nederlandse Staats· 
courant van 22 augustus. 

De huidige ontwikkelingen 

Stagnatie van de groei, toenemende werkloosheid met een sterk 
groeiende structurele component, gepaard gaande met een voortge· 
zette inflatie, vormen verschijnselen die met de gangbare economische 
theorie nauwelijks meer oplosbaar lijken. Ook de instrumenten schieten 
in toenemende mate tekort. Dat lijkt niet alleen een gevolg te zijn van 
de effectiviteit van de instrumenten zelf, maar ook van de bereidheid 
om ze te hanteren en de gevolgen te aanvaarden. Bij dit laatste speelt 
een belangrijke rol de solidariteit tussen de mensen maar ook tussen 
de volkeren. De onderlinge internationale verwevenheid en afhanke· 
lijkheid is sterk toegenomen, zoals de oliecrisis ons pijnlijk heeft doen 
blijken, zonder dat de internationale coördinatie voldoende voortgang 
maakt. 

In eigen land maar ook elders heeft de behoefte aan economische 
groei processen op gang gebracht die aanvankelijk de werkge,legenheid 
en de welvaart sterk stimuleerden, maar die tevens de basis aan tradi
tionele werkgelegenheid onttrokken. Er is een arbeidskostenontwikke· 
ling op gang gekomen die in het kader van de groei van de produk· 
tiviteit leek te kunnen worden opgevangen, maar die thans een vliegwiel· 
functie vervult in het proces van inflatie en groei van werkloosheid. 
Er is een stelsel van sociale zekerheid en collectieve voorzieningen 
ontstaan waardoor welvaart en welzijn in ons land in belangrijke mate 
zijn verbeterd, maar die ook tot gevolg hebben gehad dat de effecten 
van minder gewenste ontwikkelingen werden gemaskeerd. Mede op 
basis van de groeiverwachting is bovendien een verwachtingenpatroon 
opgeroepen, zowel ten aanzien van collectieve voorzieningen als van 
individuele inkomensmogelijkheden, dat bij het thans blijkende gebrek 
aan realiseerbaarheid sterk frustrerend werkt. 

Mondiaal gezien verkeert ons land in een gunstige positie. Zijn geogra· 

3 "Energiebeleid", rapport van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU; Den 
Haag, 1975. (Red.) 

'Drs. R. F. M. Lubbers: "Werkgelegenheid prioriteit nummer één", in Politiek perspee!ie!. 
januari·februari 1975. (Red.). 
~ Minister Lubbers hield deze rede ter gelegenheid van de najaarsbijeenkomst van de Bra
bants-Zeeuwse Werkgeversvereniging te Vlissingen. (Red.). 
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en- fische ligging heeft de naoorlogse ontwikkeling zeer begunstigd. De 
tuk opbrengst uit het eigen aardgas was een godsgeschenk tijdens en na 

de energiecrisis. Datzelfde aardgas verleidt ons wellicht tot een beleid 
het waarin wij het aanvatten van de problemen te lang u itstellen. Nu reeds 
ter moet gezegd worden dat de extra aardgasbaten niet worden aange-
ent wend op een wijze zoals wij tijdens de oliecrisis allen wilden, nl. ter 
ar- versterking van onze economische structuur en voor het tot ontwikke-
::Jn- ling brengen van alternatieve energievoorziening in de toekomst. In de 
rts- recente rede van minister Lubbers vindt men op heldere wijze geana

lyseerd, hoe het voordeel van het aargas kan verkeren in een concur
rentienadeel voor onze overige exportbedrijven. 
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Taken 

De belangrijkste opgave waarvoor wij thans staan, omvat de volgende 
aspecten: 

- bestrüding van de inflatie; immers, deze beïnvloedt het proces van 
Inkomensverdeling op volstrekt willekeurige en zeker onbedoelde wijze. 
ZU ontneemt aan elke economische calculatie haar grondslag, en het 
blUkt, indien wij ons niet ernstig verzetten, een zichzelf versterkend 
proces. 

- bestrüding van de werkloosheid; volledige werkgelegenheid is een 
groot goed, zowel voor de individuele ontplooiing van de mens alsook 
om allen die daartoe in staat zijn, gelegenheid te geven bij te dragen 
In zowel de voorziening van hun eigen behoeften alsmede van die van 
degenen die daartoe niet in staat zijn. 

- normering van de economische ontwikkeling; in het rapport "Gerede 
twüfel" is uiteengezet dat onze zorg niet is de economische groei als 
zodanig, maar te voorkomen dat hij tot stand komt ten koste van ons 
milieu, van de beschikbaarheid van voldoende grondstoffen voor de 
toekomstige generaties, of ten koste van de ontwikkelingskansen van 
de "derde wereld". Welke groei wij ons vanuit deze gezichtspunten 
kunnen veroorloven, is niet eenvoudig vast te stellen. Evenmin zal het 
eenvoudig zijn een groot deel van de huidige problemen aan te pakken 
als wij geheel van groei zouden moeten afzien. 

Waar het om gaat, is deze doeisteIl ingen onder te brengen in een ge
integreerd beleid. Dat is een immense opgave. De vraag is ook of 
wU daartoe in staat zijn, of wellicht veeleer nog of wij bereid zijn de 
gevolgen van een dergelijk beleid te aanvaarden. 

Het zal in eerste instantie nodig zijn de oorzaken op te sporen van 
die ontwikkelingen die wij willen bestrijden. Het in open overleg be
spreekbaar maken van onze bevindingen vormt reeds een belangrijke 
aanzet voor de oplossing. We zullen voorts moeten onderkennen dat 
veel processen niet omkeerbaar zijn. De relatieve prijsstijging van 
energie is een gegeven waarop wij onze produktiestructuur zullen 
moeten heroriënteren. Het tot stand brengen van een groot aantal 
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sociale verworvenheden heeft stellig bijgedragen tot het inflatieproces. 
Daarom mogen ze nog niet als boosdoener worden aangemerkt en 
dientengevolge worden afgeschaft of verminderd. Veeleer zullen wij 
moeten nagaan of zij op de ju iste wijze ten laste zijn gebracht van 
diegenen die wij daartoe beoogden aan te spreken en of zij daadwer
kelijk de belangen dienen die we hebben beoogd. Daarom ook de , 
noodzaak over te gaan tot een kritische herwaardering van al die 
voorzieningen die wij cumulatief hebben verwezenlijkt, zonder de we
zenlijke bescherming die zij bieden aan te tasten. 

Beleid 

Wij zullen de conclusies van onze bevindingen moeten vertalen in 
feitelijk beleid. De vraag is of ons maatschappelijk-economisch stelsel 
in staat is de aanbevolen oplossingen te verwerken. Velen menen dat 
voor het aanvatten van de problemen een sterk beleid nodig is. Een 
beleid van "sterke mannen" die orde op zaken stellen. Men heeft dan 
vaak deelproblemen op het oog zoals ontduiking van belasting, mis
bruik van sociale wetgeving, te veel buitenlandse werknemers omdat 
de eigen mensen tot bepaalde arbeid niet bereid zijn. Het is duidelijk 
dat dan, afhankelijk van de aard der geconstateerde misstanden, ge
dacht wordt aan een andere politieke signatuur van die sterke leiders. 

Ik ben van mening dat een volk zèlf sterk moet zijn. Essentieel lijkt • 
mij een maatschappelijk systeem waarin de eigen verantwoordelijkheid 
van de mensen gestalte kan krijgen. Daarbij zal men inperking van 
vrijheid altijd moeten aanvaarden in een gemeenschap van mensen. 
Door uitbouw van democratische vormen van overleg en besluitvorming 
zullen wij ons zelf die beperkingen moeten opleggen waartoe wij in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid besluiten. Aan dat proces mag zeer 
wel een "krachtige regering" leiding geven. Ik meen ook dat een eer
lijke, moedige, niet-demagogische en niet aan eng groepsbelang appel
lerende probleemstelling en dito beleid moet kunnen rekenen op de 
steun van verantwoordelijke representanten van ons volk. 
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Reële produktiekosten en 
werkgelegenheid 

P. J. l. M. Peters'" 

De economische situatie en de ontwikkeling daarin is in de thans bijna 
verstreken eerste helft van de jaren zeventig in vele opzichten anders 
geweest dan gedurende het hele decennium van de jaren '60. Binnen 
het bestek van dit artikel is het niet mogelijk enigszins gedetailleerd alle, 
of zelfs ook maar de meeste, verschilpunten te behandelen. Ik zal mij 
tot een drietal beperken, t.w.: 

1 het in vergelijking tot het begin van de jaren zestig hoge loonkosten
peil. Gesteld kan worden, dat dit, gezien de stand van de technologische 
mogelijkheden, het theoretisch maximaal haalbare peil heeft bereikt en 
misschien zelfs al overschreden. Terwijl het binnenlandse reële loon
kostenniveau tussen 1970 en 1975 nog maar weinig is gestegen -
daarvoor was geen ruimte meer -, namen in dollars gemeten de Ne-

~ derlandse loonkosten gedurende de eerste jaren van dit decennium 
aanzienlijk sneller toe dan de dollar-loonkosten in de concurrerende 
landen. Daardoor verslechterde in dit opzicht onze concurrentiepositie 
ten opzichte van de buitenlandse mededingers aanzienlijk. 

2 de, eveneens sinds 1970, waar te nemen scherpe stijging van de 
prijzen van onze importen, in het bijzonder van die van de grondstoffen. 
Weliswaar zijn in diezelfde periode ook de prijzen van de Nederlandse 
exportpmdukten gemiddeld gestegen, maar toch niet in gelijke mate 
als de importprijzen. Dit ondanks de hogere opbrengsten van onze 
aardgasuitvoer. Gemiddeld heeft Nederland sinds 1970 een ruilvoetver
lies van 1 % per jaar moeten incasseren. 

3 de sedert 1971 opgetreden vemntrustende stijging van de werk
loosheid, nadat we tijdens het he,le voorafgaande decennium een over
spannen arbeidsmarkt hadden gehad. 

In dit artikel hoop ik duidelijk te maken, welke samenhangen er tussen 
enerzijds de twee eerstgenoemde punten en anderzijds het derde punt 

~ - de hoge en nog steeds toenemende werkloosheid - bestaan. Dit 
onderwerp is vooral ook van betekenis omdat het er naar uitziet, dat 
deze problematiek het economische beeld van de eerstkomende jaren 

7 

* Dr. Peters is sinds kort hoogleraar in de algemene economie, de openbare financiën en de 
conjunctuurleer aan de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij is 
lid van de Centrale PIancommissie en van de Commissie Sociale Verzekeringen van de SER. 
lijn Nijmeegse oratie was getiteld "Dure arbeid" De heer Peters is in 1972 ann de Kntho
lieke Hogeschool te Tilburg gepromoveerd op een proefschrift over "Macro-economische markt
mechanismen". (Red.). 
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zal blijven beheersen. Alvorens tot het eigenlijke onderwerp over te 
gaan, lijkt het nuttig eerst een paar basisbegrippen summier te definië
ren. De meer intuïtief ingeste.lde lezer kan de hierna volgende definities 
zonder al te veel bezwaar overslaan. 

BASISBEGRIPPEN 

Reële kosten van arbeid = het reële inkomen uit arbeid: de hoeveel
heid goederen die voor het verdiende loon kunnen worden aangeschaft. 
De reële arbeidskosten per eenheid van produkt stijgen als het aandeel 
van de lonen in de totale toegevoegde waarde toeneemt. Dit laatste is 
alleen maar mogelijk als het reële loon per manjaar harder stijgt dan 
de gemiddelde arbeidsproduktiviteit. 

Reële kosten van kapitaal = reële inkomen vanwege het ter beschikking 
stellen van materiële produktiemiddelen: de hoeveelheid goederen die 
voor de totale kapitaalbeloning kan worden aangeschaft. Gemakshalve 
veronderstel ik in dit artikel dat de totale toegevoegde waarde (dat is 
het totale produktieresultaat) slechts uit reële lonen en uit reëel kapi
taalinkomen bestaat. Daarmee abstraheer ik onder meer van overmatige 
winstinkomens die niet beschouwd kunnen worden als een normale 
kapitaalbeloning. Voor het doel van dit artikel lijkt dit een geoorloofde 
vereenvoudiging. 

Reële kosten van (buitenlandse) grondstoffen: de hoeveelheid in Neder- _ 
land voort te brengen goederen waarvan de (dollar-)waarde gelijk is 
aan de (dollar-)waarde van de geimporteerde grondstoffen. Uit deze 
definitie vloeit voort, dat reële grondstoffenkosten voor de nationale 
produktie stijgen indien de dollarprijzen van de importen (van grond
stoffen) harder stijgen dan de dollarprijzen van de exporten. Uit de 
deffnitie blijkt dat de reële kosten van de grondstoffen niet alleen be
paald worden door binnenlandse kostenontwikkelingen maar ook door 
de koersontwikkeling van de gulden ten opzichte van de buitenlandse 
valuta. 

DE DETERMINANTEN VAN DE VRAAG NAAR ARBEID 

In deze paragraaf zal ik stilstaan bij de factoren die volgens de moderne 
inzichten in het algemeen de vraag naar arbeidsdiensten bepalen. 
Pas dan is het mogelijk om een antwoord te geven op de vraag op 
welke wijze de zojuist besproken kostencategorieën van invloed zullen 
zijn op de arbeidsvraag. 

Produktievolume 

Van de hier bedoelde determinanten heeft de reële produktieomvang 
in het tijdperk na Keynes de meeste aandacht gekregen. De samen· 
hang tussen arbeidsvraag en produktievolume lijkt ook plausibel. Wan
neer de vraag naar produkten toeneemt, zullen de ondernemers meer 
produktiemiddelen, waaronder meer arbeidskrachten, wensen aan te 
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trekken. De hier veronderstelde samenhang tussen arbeidsvraag en 
werkgelegenheid enerzijds en de totale in een volkshuishouding voort
gebrachte goederen en diensten anderzijds, is in het statistische mate
riaal ook wel terug te vinden. Dat is gelukkig voor de Keynesiaanse 
theorie, waarin deze relatie zo'n centrale plaats inneemt. Het is ook 
ge,lukkig voor de feitelijk in Nederland gedurende de laatste jaren ge
voerde werkgelegenheidspolitiek, die in hoofdzaak gebaseerd was op 
het instrument van de bestedingsverruiming. 

Ook al is de omvang van de produktie ongetwijfeld een belangrijke 
determinant voor de vraag naar arbeidsdiensten, het is zeker niet de 
enige factor van betekenis. En dat is gelukkig voor het onderwerp van 
dit artikel. Immers, de kostencategorieën die in dit artikel centraal 
staan, kunnen maar zeer gedeeltelijk de produktieomvang en daarmee 
de vraag naar arbeid verklaren. Als er dan ook geen andere determi
nanten voor de vraag naar arbeidsdiensten zouden zijn dan alleen 
maar de vraag en produktiehoeveelheden, dan zou ik over het gestelde 
thema al gauw zijn uitgepraat. Die andere factoren zijn er evenwel 
terdege en het statistische materiaal wettigt zelfs de veronderstelling 
dat het produktievolume als determinant voor de werkgelegenheid in 
de naoorlogse periode aan relatieve betekenis heeft ingeboet, omdat 
andere factoren geleidelijk aan belangrijker zijn geworden. 

~ Technische outillage en personeelsbestand 

Van die overige determinanten moet in de eerste plaats de omvang 
van de beschikbare technische outillage - bestaande uit machines, be
drijfsgebouwen en dergelijke - worden genoemd. Wanneer een bedrijf 
een investering heeft gerealiseerd, zal het deze zoveel als mogelijk is, 
bemannen en ermee produceren. Wanneer de afzet geringer is dan de 
aanwezige produktiecapaciteit, gaat het management in de meeste ge
vallen nog niet onmiddellijk tot ontslag van werknemers over. Niet 
alleen dat dit tegenwoordig door de werknemers via allerlei al dan 
niet formeel-legale acties tegengehouden zou worden, maar er zijn ook 
economische en technische argumenten voor aan te voeren. 

Op het economische vlak kan bijvoorbeeld als reden gelden, dat het 
management verwacht dat de vraagvermindering slechts van tijdelijke 
aard zal zijn en dat binnen afzienbare tijd weer op normale capaciteit 
kan worden gedraaid. Met name in die gevallen dat de opleiding van 
het personeel kostbaar en langdurig is, zal naar wegen worden gezocht 

1;, om het personeel aan de slag te houden. Die geneigdheid zal des te 
groter zijn naarmate de algemene krapte op de arbeidsmarkt groter is. 
In tijden van structurele arbeidsschaarste zullen de managers des te 
eerder bevreesd zijn dat zij ontslagen werknemers, die zij in de slappe 
tijden wel zouden kunnen missen, zodra het conjuncturele herstel is 
ingetreden, niet kunnen terugkrijgen. 

Maar behalve economische redenen kunnen er technische zijn die 
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maken dat de apparatuur normaal bemand wordt, ongeacht de produktie 
die wordt gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het vliegtuig: als 
het al vliegt. is de omvang van de bemanning, afgezien van een stewar
dess meer of minder, onafhankelijk van het aantal passagiers. Het 
alternatief is namelijk niet: vliegen met meer of minder bemannings
leden, maar het alternatief is: vliegen of aan de grond blijven. Anders , 
gezegd, voor een groter of kleiner deel kunnen kosten van arbeid ook 
vaste kosten zijn die complementair gebonden zijn aan het beschikbare 
produktieapparaat. Het vaste bestanddeel in de arbeidskosten neemt 
toe naarmate de produktie-eenheden grotGr worden. Dit laatste schijnt 
in de huidige tijd van schaalvergroting het geval te zijn. 

Arbeidsreserve 

Hoe dat ook zij, het lijkt plausibel dat de ondernemers eerder ge
neigd zullen zijn een arbeidsreserve aan te houden, ook al is er sprake 
van leegloop van mensen en machines, wanneer de financiële draag
kracht van het bedrijfsleven groter is. Deze financiële draagkracht 
wordt vanzelfsprekend in belangrijke mate bepaald door de winstmarges 
en de rentabiliteit van het geInvesteerde vermogen. Winstmarges en 
rentabiliteitscijfers worden op hun beurt bepaald door prijzen en kosten 
van eindprodukten en produktiemiddelen. Aldus is er een negatief ver
band tussen de reële produktiekosten en de albeidsvraag. 

Overigens bestaat er geen door systematisch onderzoek verkregen 
inzicht in de totale omvang van het niet of weinig produktieve perso
neelsbestand in Nederland. Wel heb ik vernomen dat er ook in grote 
ondernemingen percentages van eigenlijk verborgen werkloosheid voor
komen van 10% en meer. Ofschoon er voor het aanhouden van een 
dergelijke arbeidsreserve thans eigenlijk weinig objectieve bedrijfs
economische redenen bestaan, gaat men toch zo weinig mogelijk tot 
ontslag over ten einde de sociale verhoudingen in het bedrijf niet te 
verstoren. Sociaal prestige is in het Nederlandse bedrijfsleven een 
factor van betekenis geworden. 

In deze feitelijk aangehouden arbeidsreserve kan de oorzaak gelegen 
zijn, dat de gevoerde werkgelegenheidspolitiek niet het effect heeft 
gehad dat men er wellicht van had verwacht. Verruiming van de be
stedingsmogelijkheden induceert in eerste instantie wellicht een inkrim
ping van de voorraden en pas in tweede instantie uitbreiding van de 
produktie. Maar zoals we hebben gezien, betekent dat op zichzelf nog 
geen vergroting van de personeelsbestanden. Eerder zullen de onder- ~ 

nemers nog proberen de bezettingsgr'aad van het produktieapparaat I 

te vergroten. Daardoor stijgt niet alleen de produktie per man- en 
machinejaar, maar verbetert mede daardoor de winstgevendheid. Wan
neer een dergelijke verbetering van het ondernemersklimaat zou aan
houden, is het mogelijk dat in een later stadium, tegelijk met de uit
breiding van de capaciteit, ook het personeelsbestand wordt vergroot. 
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DE BETEKENIS VAN DE PRODUKTIE CAPACITEIT 

In het voorgaande heb ik gewezen op een relatie tussen produktiekosten 
en vraag naar arbeid die geldt bij een gegeven produktiecapaciteit. 
Het gaat hier dus om een relatie van de korte termijn, d.w.z. een zoda
nige termijn dat de beschikbaarheid van de kapitaalgoederen niet of niet 
noemenswaardig kan worden veranderd. Op langer zicht behoort uit
breiding of inkrimping van de kapitaalgoederenvoorraad echter wel tot 
de mogelijkheden. Voor uitbreiding zijn nieuwe investeringen nood
zakelijk. De samenhang tussen winstgevendheid en aangroei van de 
kapitaalgoederenvoorraad wordt slechts door weinigen ontkend. 

Winst en werkgelegenheid 

De discussie die enige tijd geleden werd gevoerd tussen de economi
sche adviseurs van de werkgeversorganisaties en de economen van 
de vakcentrales, ging eigenlijk niet over de hier bedoelde samenhang. 
Zelfs de NVV-economen hebben niet kunnen aantonen dat de winst
gevendheid van het bedrijfsleven geen belangrijke invloed zal hebben 
op de kapitaalvorming en daarmee op één van de hoofdpijlers van 
onze werkgelegenheid. Wel wordt door hen met nadruk ontkend dat 
er een enkelvoudige samenhang bestaat tussen de winstgevendheid 
van het bedrijfsleven, uitgedrukt als kapitaalrendement (dat is winst 
per eenheid van kapitaal), en de hoogte van de reële arbeidskosten. 
Deze wat heftig uitgevallen ontkenning doet wat overdreven aan, 
aangezien - voor zover mij bekend - nooit iemand het tegendeel 
heeft beweerd. Als twee bedrijven een gelijke winstsom realiseren, 
maar bedrijf A heeft daarvoor tweemaal zoveel kapitaal geïnvesteerd 
als bedrijf B, dan maakt A een half zo hoog rendement als B. Bij een 
gegeven produktieomvang impliceren hogere reële loonkosten dus 
weliswaar een geringer - eveneens reëel - winstbedrag, maar op 
zichzelf betekent dat nog geen lager rendement omdat ook nog ge
keken moet worden naar de relatieve kapitaalintensiteit van de be
drijven in kwestie. Over dit alles hoeft geen verschil van mening te 
bestaan, omdat een en ander rechtstreeks voortvloeit uit de gegeven 
definities. 

Minder bekend maar wel veel interessanter is het inzicht dat wij te 
danken hebben aan de socialistische econoom Kalecki. Deze auteur laat 
zien dat onder bepaalde omstandigheden de gerealiseerde winsten 
onafhankelijk zijn van de reële loonkosten. Ik zal proberen dit voor een 
eenvoudig geval duidelijk te maken. We gaan uit van een economie 
waarin het nationaal inkomen in twee delen uiteenvalt: looninkomen en 
winsten. Het nationaal inkomen is uiteraard eveneens gelijk aan de 
waarde van de geproduceerde goederen en diensten. De produktie 
bestaat hetzij uit consumptie-, hetzij uit investeringsgoederen. Ver
volgens nemen we aan dat de werknemers het verdiende looninkomen 
onverwijld volledig besteden aan consumptiegoederen. Het winstinko-
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men is dan per definitie gelijk aan de bestedingen van de niet-loon
trekkers, die Kalecki identificeert met de (kapitalistische) ondernemers. 
In deze gedachtengang zijn de winsten in een bepaalde periode niet 
laag omdat de reële lonen te hoog zijn, maar vanwege de te lage be
stedingen - met name aan investeringsgoederen - uit het niet-Ioon
inkomen. Dit is ook het geval dat Schouten op het oog had toen hij I 

betoogde dat de economische stabiliteit niet meer door de discipline 
van de wet "de een zijn brood is de ander zijn dood" gewaarborgd is. 

De hierboven weergegeven Keynes-achtige gedachtengang is juist in 
het geval van een voldoende elastisch produktieapparaat. Belangrijk in 
de redenering is namelijk dat het produktievolume geen onveranderlijk 
gegeven is, maar dat het, afhankelijk van de totale vraag naar goederen 
en diensten, groter of kleiner kan zijn. Het bovenstaande impliceert, dat 
de Kalecki-redenering al/een maar opgaat zolang het beschikbare pro
duktieapparaat nog niet volledig is bezet, maar nog een overcapaciteit 
vertoont. In Schoutens termen: het hier beschreven mechanisme kan 
alleen maar functioneren in een situatie van kapitaalovervloed. 

Kostenontwikkeling en arbeidsmarkt 

Thans zij opgemerkt, dat de gegeven redenering typisch macro-econo
misch van aard is. De investeringsbeslissingen worden evenwel op het 
niveau van de onderneming genomen. Daarbij gaat het er om, met welke 
grootheden de individuele ondernemer rekent, en niet wat uiteindelijk 
het macro-economische gevolg zal zijn van alle micro-economische 
beslissingen samen. Micro-economisch zal de ondernemer trachten te 
rekenen op basis van de te verwachten ontwikkelingen op zijn afzet
en inkoopmarkt. Onder de laatstgenoemde is de arbeidsmarkt voor de 
meeste bedrijven het belangrijkste. De te verwachten opbrengststro
men van de te verrichten investering zul/en niet alleen negatief worden 
beïnvloed door hogere loonkosten maar ook door hogere grondstoffen
kosten, bijvoorbeeld als gevolg van hogere importprijzen. 

Aldus zullen ook in tijden van onderbezetting van de produktiecapa
citeit hogere reële kosten, onverschillig of het nu arbeids- of materiaal
kosten betreft, de kapitaalvorming en daarmee de vraag naar arbeid 
belemmeren. Ik deel dan ook niet de in vakbondskringen wel gehoorde 
mening, dat de kostenontwikkeling - in het bijzonder de ontwikkeling 
van de reële loonkosten - althans via het mechanisme van de kapitaal
vorming geen of weinig invloed zou hebben op de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid. Dit houdt tevens in, dat er met het oog op de ;0 

gewenste groei van de arbeidsbevolking, gegeven verder de techno
logische vooruitgang en ook de geneigdheid tot investeren bij be
paalde winstverwachtingen, wel degelijk een zeer bepaald loonkosten
peil bestaat, waarbij potentieel volledige werkgelegenheid gerealiseerd 
kan worden. Hogere loonkosten dan het hier bedoelde "evenwichtige" 
peil zullen werkloosheid, lagere zullen overspanning op de arbeids-
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markt teweeg brengen. Dat de gezamenlijke investeerders eventueel 
hun eigen verwachtingen ten aanzien van de feitelijke ontwikkeling 
realiseren door hun eigen optimistische of pessimistische investerings
gedrag, doet daaraan niets af. 

DE ECONOMISCHE PRODUKTIECAPACITEIT 

Maximale produktiecapaciteit is niet louter een technisch begrip. Bij de 
bepaling ervan spelen naast technische ook economische factoren, in 
het bijzonder de produktiekosten, een grote rol. Maximale produktie
capaciteit in technische zin is het ruimere begrip. Ik versta eronder de 
maximaal haalbare produktie gezien de beschikbare omvang en de 
samenstelling van de machines en van de overige kapitaalgoederen. 
Naast dit technische begrip is er behoefte aan het begrip economische 
produktiecapaciteit. Daaronder is te verstaan het maximaal haalbare 
produktieresultaat, dat gezien de omvang en de samenstelling van de 
materiële produktiemiddelen, gezien ook de stand van de techniek, 
kostendekkend kan worden gerealiseerd. Het verschil tussen technische 
en economische produktiecapaciteit is dus gelegen in de extra conditie, 
dat de produktie kostendekkend moet kunnen geschieden. Wanneer het 
bedrijfsleven nog beschikt over niet-gebruikte, vanwege het kosten
peil onrendabele outillage, is dus de technische produktiecapaciteit 
groter dan de economische. De samenhang tussen produktiekosten en 
economische produktiecapaciteit volgt direct uit de definitie van het 
laatstgenoemde begrip. De samenhang tussen de economische produk
tiecapaciteit en de vraag naar arbeid is in de vorige paragraaf al 
uiteengezet. Over het algemeen zullen echter alleen maar de rendabele 
bedrijfseenheden worden bemand. Stijging van de reële produktie
kosten betekent dan een daling van de economische produktiecapaciteit 
en daarmee van de vraag naar arbeid. 

De functie van de kapitaalgoederen 

In deze theorie wordt er expliciet rekening mee gehouden dat de be
schikbare kapitaalgoederen een homogene massa vormen, maar dat 
zij onderling technische verschillen vertonen. Daardoor wordt veroor
zaakt dat bij gelijke kostenpeilen van arbeid, materiaal e.d. met som
mige kapitaalgoederen wél en met andere niet rendabel kan worden 
geproduceerd. Op een dergelijk uitgangspunt zijn de bekende en om
streden recente berekeningen van het Centraal Planbureau gebaseerd. 
Zoals bekend, suggereerden deze berekeningen een sterke mate van 
gevoel igheid van de vraag naar arbeid voor met name de reële arbeids
kosten. Een van de conclusies was, dat per procent reële matiging van 
arbeidskosten per jaar zo'n 35.000 man extra tewerkgesteld zou kunnen 
worden. Bij die berekeningen is aangenomen dat de onderlinge ver
schillen tussen de kapitaalgoederen uitsluitend zouden zijn veroorzaakt 
door de technische ontwikkeling. Op de nieuwe machines zijn, zo luidt 
de veronderstelling, de modernste technische vindingen toegepast. 
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Dientengevolge zou de arbeidsproduktiviteit van de nieuwere machines 
hoger zijn dan die van de oudere. Een verhoging van het reële arbeids
loon zou tot gevolg hebben dat de oudste in gebruik zijnde apparatuur 
onrendabel wordt en daardoor als economische produktiecapaciteit 
teloor gaat. 

Vanzelfsprekend is dit een al te eenvoudige beschrijving van de wer- , 
kelijke gang van zaken. In de eerste plaats is het een typisch macro
economisch verhaal, dat alleen maar gemiddeld genomen op gaat. De 
feitelijke heterogeniteit van de in de maatschappij aanwezige kapitaal
goederen kan zeker niet alleen maar worden toegeschreven aan de 
verschillen in arbeidsproduktiviteit vanwege de in de loop van de tijd 
voortgeschreden technische ontwikkeling. Er zijn ook verschillen tussen 
de kapitaalgoederen, omdat er nu eenmaal verschillen bestaan in de 
technische verhoudingen tussen de bedrijfstakken. Daardoor is het 
zeer wel denkbaar dat in bedrijfstak X met apparatuur van tien jaar 
oud nog lonend kan worden geproduceerd, terwijl in bedrijfstak Y 
bedrijfseenheden al in het jaar van investering verl iesgevend worden. 
Verder is het denkbaar dat ondernemers in een zekere periode in het 
verleden de toekomstige ontwikkelingen van prijzen, van de kosten 
van produktiemiddelen en van de technologie niet juist hebben geschat. 
Het is dan zeer wel mogelijk dat nieuwere machines minder rendabel 
zijn dan de oudere en dat bij stijgingen van de reële produktiekosten 
nieuwere bedrijfseenheden vóór oudere buiten gebruik moeten worden ' 
gesteld. 
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Hoe dat ook zij, ik ben van mening dat niettemin de theorie van het ri 
Centraal Planbureau in grote lijnen wel op gaat, althans voor het ge- al 
middelde van de volkshuishouding. D 

Behoud van produktiecapaciteit 

De zojuist geschetste theorie geeft een nieuwe kijk op de relatie tussen 
arbeidskosten en werkgelegenheid. Terwijl er in de eerder vermelde 
beschouwingswijze een relatie werd gelegd tussen de hoogte van de 
arbeidskosten en de creatie van nieuwe produktiecapaciteit en daarmee 
van vraag naar arbeid, gaat het bij het nieuwe mechanisme om het 
behoud van economische produktiecapaciteit bij een lager reëel loon
kostenpeil. 

Maar niet alleen de arbeidskosten beïnvloeden de economische produk
tiecapaciteit, hetzelfde geldt voor de reële grondstoffenkosten. Immers, 
een stijging van reële materiaalkosten in de in de inleiding gegeven .. 
betekenis impliceert niets anders dan een daling van de netto-produk
tiviteit van een produktie-eenheid in termen van toegevoegde waarde. 
Daardoor zullen, als de overige kosten - met name de arbeidskosten 
- niet veranderen, produktie-eenheden eerder onrendabel worden en 
dus eerder buiten gebruik worden gesteld. Blijven we binnen het 
globale kader van de macro-economie, dan mag worden gesteld, dat 
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elk procent verslechtering van de ruilvoet ten gevolge van een stijging 
van de reële materiaalkosten, op ongeveer hetzelfde neerkomt als een 
extra loonkostenstijging van ca. 0,4 %. Als we de becijferingen van het 
Centraal Planbureau volgen, zou een ruilvoetverslechtering van 1 % 
een geringere arbeidsvraag met zich meebrengen van ongeveer 14.000 
personen. Aangezien de ruilvoet sedert 1969 gemiddeld met ruim 1 % 
per jaar is verslechterd, zou dit neerkomen op een extra verlies aan 
arbeidsplaatsen van 10.000 à 14.000 man per jaar. 

HET SUBSTITUTIE-EFFECT 

Een volgende lijn van de produktiekosten naar de werkgelegenheid 
loopt via de keuze van de produktietechniek. Wanneer de reële kosten 
van de arbeid in vergelijking tot die van de overige produktiefactoren 
- met name van kapitaal - hoog zijn, zullen de ondernemers in 
relatief kapitaalintensieve richting investeren. Wanneer de reële arbeids
kosten relatief sneller stijgen dan de reële kapitaalkosten, zullen de 
bedrijfstakken waarin relatief veel kapitaal per eenheid produkt nodig 
is, sneller expanderen dan de relatief arbeidsintensieve bedrijfstakken. 
Voorts zal binnen de bedrijfstakken de neiging bestaan om meer ge
mechaniseerde en geautomatiseerde, oftewel - algemener gezegd -
meer kapitaalintensieve produktiemethoden toe te passen. Maar of het 
nu gaat via verschuivingen tussen bedrijfstakken of om technologische 
substitutie binnen de afzonderlijke bedrijfstakken, het resultaat is maat
schappelijk gesproken steeds: substitutie in een meer kapitaalintensieve 
richting. Het gevolg van een en ander is, dat de gevraagde hoeveelheid 
arbeidsdiensten per geïnvesteerde gulden lager wordt. 

De verhoging van de reële loonkosten heeft dus een tweevoudig 
negatief effect op de werkgelegenheid: bij een gegeven investerings
geneigdheid zal het bedrag van de investeringen lager zijn en bovendien 
zal vanwege de zojuist beschreven substitutie-effecten de potentiële 
arbeidsvraag per geïnvesteerde gulden lager zijn. Overigens zij opge
merkt, dat het beschikbare globale macro-economische statistische 
materiaal nog niet toelaat de substitutie-effecten te onderscheiden van 
de in de voorafgaande paragraaf beschreven effecten op de economi
sche produktiecapaCiteit. 

BETALINGSBALANSEFFECTEN 

Er resten nog twee aspecten van de relatie tussen produktiekosten en 
werkgelegenheid die enige aandacht verdienen. Beide liggen op het 
terrein van de im- en exporten. 

Voor zover de binnenlandse produktiekosten worden doorberekend in 
hogere exportprijzen, is hiervan een negatief vraageffect op de exporten 
en een positief effect op de importen te verwachten. Dit veroorzaakt 
een neerwaartse druk op de binnenlandse produktie en de werkge
legenheid. 
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Naar mijn mening is dit vraag effect niet de belangrijkste te verwachten 
consequentie van een stijging van de produktiekosten voor de lopende 
rekening van de betalingsbalans. De Nederlandse exporteurs kunnen 
namelijk, gezien hun weinig monopolistische internationale marktpositie, 
slechts in geringe mate de binnenlandse kostenstijgingen in hogere 
exportprijzen doorberekenen. Daarvoor zijn onze exporteurs over het , 
algemeen te zeer prijsnemers. Wanneer de buitenlandse prijzen, ge
geven de wisselkoers van de gulden, min of meer als een exogeen 
datum moeten worden beschouwd, zullen sterk stijgende produktie
kosten veeleer betekenen dat een aantal bedrijven de marge van de 
verliesgevendheid overschrijden en niet meer lonend kunnen exporte
ren. Dit kan zich heel goed voordoen in het zeer actuele geval dat de 
Nederlandse loonkosten, uitgedrukt in dollars, aanzienlijk sneller stijgen 
dan de dito kosten van onze buitenlandse concurrenten. Dit "randbe
drijf-effect" van hoge binnenlandse produktiekosten is voor Nederland 
waarschijnlijk aanzienlijk groter dan het eerder behandelde vraageffect 
van een door kostenafwenteling veroorzaakte stijging van de export
prijzen. 

BESLUIT 

We hebben geconstateerd dat er vele verbindingslijnen lopen tussen 
de reële produktiekosten, in het bijzonder de reële arbeidskosten, en 
de vraag naar arbeid. Een aantal van deze lijnen heb ik in het voor- ~ 
gaande zeer summier proberen te trekken. Alle samenhangen voeren 
tot dezelfde conclusie: hogere produktiekosten -c> geringere arbeids
vraag. We kunnen daar, geloof ik, met geen mogelijkheid om heen. 

Nu is het mogelijk dat men die geringere werkgelegenheid op grond 
van tal van uiteenlopende motieven nog zo erg niet vindt. Met name de 
opvatting dat een volk niet aan het produceren en werken kan blijven, 
vinden velen, gezien ons in het algemeen hoge materiële verzorgings
peil, zeer achtenswaardig. Inkrimping van de werkgelegenheid op grond 
van dergelijke motieven dient evenwel geordend te geschieden. Daar
voor zijn duidelijke alternatieven nodig ten aanzien van de vraag wat 
en hoeveel we in de toekomst nog willen produceren en wie welke 
taken zal moeten vervullen. De huidige werkloosheid vertoont evenwel 
alle kenmerken van een wildgroei, die maar weinigen wensen. Maar 
anderzijds willen blijkbaar degenen die het wat de produktiekosten 
betreft voor het zeggen hebben, niet het politieke offer brengen om 
de werkloosheid effectief te bestrijden. Bijgevolg is één van de ver
delingen in ons land, nl. die van de mensen over de te verrichten taken, r" 
schever dan ooit. 
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Aanzet voor een inkomensbeleid 

C. C. M. Geerkens'" 

INLEIDING 

Reeds sinds de jaren vijftig is inkomensbeleid een afzonderlijke sociaal
economische doelstelling. Steeds ging het namelijk om een redelijke 
inkomensverdeling. Het streven naar een redelijke verdeling is nooit in 
kwantitatieve termen vertaald. Noties over rechtvaardige verhoudingen 
hebben in het sociaal-economische beleid steeds meegespeeld. Het 
loonbeleid had daarin een belangrijke plaats en functie, met als comple
ment het prijsbeleid. De verantwoordelijkheid van de overheid is daarbij 
steeds erkend, hetgeen tot uitdrukking komt in de Wet op de Loonvor
ming en de Prijzenwet. Bij de behandeling van de Wet op de Loonvor
ming (1969-1970) was de belangrijkste grief van vakbeweging en op
positie tegen dergelijke overheidsbevoegdheden dat alléén inkomens 
binnen het CAO-gebied aan banden zouden kunnen worden gelegd. 
Historisch in dit verband is de motie-De Gaay FOTtman in de Eerste 
Kamer, waarin gevraagd werd om een "alomvattend inkomensbeleid". 
Ten tijde van de Machtigingswet is dit thema weer eens duidelijk op de 
voorgrond getreden. De regering vond het onaanvaardbaar om uitslui
tend in de CAO-sfeer regelend op te treden. Daarom werd het geheel 
van lonen en salarissen, honoraria, dividenden, huren en pachten onder 
supervisie van de overheid geplaatst. 
Dezelfde grondgedachte treft men aan in de op 9 mei jl. gepubliceerde 

Interimnota Inkomensbeleid 1 van de regering. 

Prof. drs. 1. Weitenberg heeft in zijn inleiding voor een congres van de 
Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid 2 aandacht geschonken 
aan mogelijke oorzaken achter de hernieuwde belangstelling voor het 
inkomensbeleid. Hij belichtte tevens de positie van de vakbeweging in 
de huidige, weinig rooskleurige economische situatie. Door het ver-

• Drs. Geerkens is algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
te Den Haag. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel; zij beoogt dus niet opvat
tingen en standpunten van het NCW te vertolken. 

Zie ook het artkiel "Herverdeling van de inkomens" van prof. dr. A. H. J. Kolnaar in Politiek 
perspectief, januari-februari 1974. (Red.). 

'Interimnota Inkomensbeleid; Tweede Kamer, zitting 1974-1975, stuk 13399, nrs. 1-2; uitg. 
Staatsuitgeverij, Den Haag; 1975. [Red.). 

2 "Inkomensnivellering in de arbeidsorganisatie", inleidingen van een congres van de NVP; 
uitg. NIVE, Den Haag; 1975 . 
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minderen van de economische groei, het steeds verder inkrimpen van 
de winstquote, een toenemen van de werkloosheid e.d. wordt de druk 
op het rechtvaardiger verdelen van hetgeen nog overblijft groter, het
geen in de nivelleringseisen van de vakbeweging zijn bevestiging vindt 
- aldus prof. Weitenberg. Deze analyse lijkt mij realistisch. 

Intussen mag niet onvermeld blijven het werk van de christelijke politie- , 
ke en sociale organisaties op het gebied van een redelijke(r) welvaarts
verdeling. Een nog steeds aansprekend voorbeeld van het christelijk 
denken in dit opzicht treft men aan in "Welvaart, welzün en geluk", in 
1960/1963 ge pub I iceerd onder auspiciën van de Raad van Overleg van 
de katholieke sociale organisaties 3. Het misstaat niet juist in dit tijd
schrift enige reclame te maken voor het zesde hoofdstuk uit deze, m.L 
nog steeds lezenswaardige publikatie. 
De verleiding is intussen groot om de Interimnota Inkomensbeleid van 
de regering te beschouwen als een aanzet voor een inkomensbeleid en 
uitsluitend deze nota vervolgens kritisch te bespreken. Dat zou het be
stek van dit artikel ver overschrijden. Anderzijds zou het weinig realis
tisch mogen heten als we geen of onvoldoende aandacht aan die nota 
zouden schenken. 

11. AANVAARDBAARHEID VAN DE HUIDIGE VERDELING 

Over de vraag of de huidige inkomensverdeling wel of niet als aan
vaardbaar kan worden beschouwd, lopen de meningen uiteen. Een gro- 1 

tere mate van eensgezindheid kan worden bereikt als: 

- er meer eenheid wordt gebracht in te hanteren begrippen; 
- het inzicht in de feitelijke inkomensverhoudingen van dit moment 

wordt verbeterd, alsmede in de ontwikkelingen daarin over de afge
lopen jaren; 
algemeen aanvaarde criteria, waaraan de verhoudingen en het te 
voeren beleid getoetst kunnen worden, duidelijker worden geformu
leerd. 

Er bestaan vele inkomensbegrippen. Men kan het hebben over de 
functionele, categorale of personele inkomensverdeling, maar ook over 
de primaire, secundaire en tertiaire verdeling, enz. Niet zelden worden 
verschillen van inzicht wat betreft aanvaardbaarheid van de huidige ver
deling veroorzaakt doordat men het oog heeft op verschillende soorten 
van inkomensverdeling. Zo is het mogelijk dat iemand die uitsluitend 
let op de bruto personele inkomensverdeling, tot andere conclusies I 

komt dan degene die alleen kijkt naar de koopkrachtverdeling. Voor .. 
een goede beoordel ing is het van belang dat reken ing wordt gehouden r 
met alle verhoudingen, zowel in de primaire, de secundaire als de ter
tiaire sfeer. Een dergelijk alles-omvattend inzicht vereist aanvulling van 
het begrippenapparaat tot en met de effecten van de tertiaire her-

3 "Welvaart, welzijn en geluk; een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving", 5 din" 
onder redactie van dr. J. A. Ponsioen, dr. G. M. J. Veldkamp en drs. W. K. N. Schmelzer; ! 
uitg. Paul Brand, Hilversum/Antwerpen; 1960-1963. (Red.). 
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verdeling. In de interimnota van de regering wordt hiervoor eveneens 
aandacht gevraagd en spreekt zij haar voorkeur uit voor een inkomens
begrip "waarin zoveel mogelijk van de elementen die voor de weIvaarts
verdeling van belang zijn, een rol spelen". 

Een handicap bij de beoordeling van het al of niet aanvaaardbaar zijn 
van de huidige inkomensverdeling is het gebrek aan recent en objectief 
statistisch materiaal. Voor enkele verdelingen is wel enig materiaal aan
wezig. Deze cijfers wijzen in één richting, namelijk dat alle verschillen 
steeds kleiner worden. Ter illustratie enige kerncijfers. 

Verdeling tussen arbeidsinkomen en overig inkomen 4 

1956 1962 1968 1974 
70,0 (70,9) 73,5 (75,4) 77,1 (80,3) 82 (88,5) 

De verdeling van het nationaal inkomen tussen arbeid en kapitaal ver
toont een gestage verschuiving ten koste van de factor kapitaal, hetgeen 
in nog sterkere mate het geval blijkt te zijn als wordt gecorrigeerd voor 
o.a. aardgas (cijfers tussen haakjes). Repercussies op rendements
niveau en werkgelegenheid zijn duidelijk merkbaar. Het wil mij voorko
men dat grenzen zijn genaderd, mogelijk zelfs al overschreden. 

Verdeling tussen collectieve en particuliere sector 5 

1956 1962 1968 
30,3 34,8 42,6 

1974 
50,7 

Ondanks het toenemend aandeel van de factor arbeid in het nationale 
inkomen neemt het beschikbare arbeidsinkomen als percentage af. De 
overheveling van middelen naar de collectieve sector is hiervan de oor
zaak. De gecombineerde druk van belastingen en sociale verzeke
ringspremies is reeds de 50 % overschreden. Bij afnemende groei zal 
het vraagstuk van de verdeling tussen particuliere en collectieve sector 
steeds nijpender worden. 

Verdeling van personele inkomens 6 

1954 1959 
6,1 5,6 

1967 
5,2 
5,6 

1972 

4,9 

De brutoverschillen tussen de top 10% en een bepaalde benedengroep 
(Vierde deciel) blijken af te nemen. De verschillen in de netto-sfeer zijn 
nog geringer, nl. 4,3 voor 1967 en in 1972 circa 3,8 (voorlopige uitkom
sten). In de jaren 1973, 1974 en 1975 zijn herverdelende maatregelen 

'Arbeidsinkomensquote uit de Macro-economische Verkenning (MEV) 1975; (tussen haakjes idem) 
gecorrigeerd voor delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven en exploitatie van woningen. 
5 Gecombineerde druk van belasting en sociale verzekeringspremies in % van het nationale 
inkomen. uit de MEV 1975. 

6 Verhouding tussen het gemiddelde belastbaar inkomen van de top 10 % ten opzichte van het 
vierde deciel. resp. uit de Interimnota Inkomensbeleid (definitieve uitkomsten) en het Statis· 
tisch Bulletin. nr. 61, van 5 augustus 1975 (voorlopige uitkomsten). 
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genomen in de arbeidsvoorwaarden- en in de fiscale sfeer 7. Daarom 
mag worden aangenomen dat de verschillen in de personele verdeling 
sinds 1972 nog geringer zijn geworden. 

Reeds is opgemerkt dat feitenkennis inzake de effecten van alle maat
regelen noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor inzicht in de daaruit resul
terende inkomensverhoudingen. Verbetering van inkomensstatistieken , 
zou dan ook een tweede goede aanzet zijn voor een inkomensbeleid. 

Beoordeling vereist naast cijfers vooral "maatstaven". Over die maat
staven bestaan vele opvattingen. Zij leiden tot verschillen van inzicht 
wat betreft de aanvaardbaarheid van de inkomensverdeling. Naar mijn 
mening zijn van belang de maatschappelijke gewenstheid en de doel
matigheid. Reeds in "Welvaart, we/zün en geluk" staat: "De kernvraag 
bij een behandeling van het verdelingsvraagstuk is derhalve, welke mid
delen verantwoord en doelmatig zijn om een zo goed mogelijke wel
vaartsspreiding te bereiken onder gelijktijdige veiligstelling van een 
eveneens optimale voortbrenging". Het vraagstuk van de welvaartsver
deling krijgt aldus een dubbele betekenis: enerzijds de voortbrenging 
en vervolgens de verdeling. Het is te vertalen in een leidraad voor het 
handelen: voortdurende zorg voor de zwaksten, met behoud van vol
doende perspectief voor de actieven. Het eerste legt het accent meer 
op ethisch-sociale en het tweede op economische aspecten. Beide zuI
len een plaats moeten krijgen, óók in het karakter van de maatregelen. 
Het wil mij voorkomen dat het economisch aspect, sterk verbonden 
aan de primaire verdeling, zijn uitkomsten vindt via het marktmechanis
me. Deze uitkomsten kunnen correcties behoeven. Ten eerste omdat 
het mechanisme onvolledig werkt (ongelijke kansen, ondoorzichtige 
markt, tradities en machtsfactoren), ten tweede omdat de resultaten 
vanuit sociaal-ethisch oogpunt bijstelling kunnen behoeven. Wat dit 
tweede betreft komt de grondregel rechtvaardige inkomensverdeling in 
zicht. 

Vele pogingen zijn ondernomen om aan het begrip "rechtvaardige inko
mensverdeling" nog nader inhoud te geven. Menige inventarisatie van 
mogelijke "normen" is gemaakt 8. Bij de keuze, vooral voor de personele 
inkomensverdeling, spelen onvermijdelijk persoonlijke voorkeuren, al 
dan niet gevoed door een levensbeschouwelijke (of politieke) basis, 
een rol. Erg aangesproken voel ik mij door de formulering: "Het gaat 
er niet om weinig rijken armer, maar om vele armen rijker te maken". 
Dit behoedt voor overaccentuering van de zin en de effecten van het 
aangrijpen van "hoge" inkomens, en het bevestigt de band tussen 
voortbrenging en verdeling. De aanvaardbaarheid afmeten aan de stel- r 
ling: "Bij velen bestaat een gevoel van onvrede met hun relatieve in
komenspositie, omdat zij daarin een weerspiegeling zien van een maat-

7 Voor een indicatie zie De Werkgever, 14 augustus 1975, pag. 4. 

E Zie bijv. het preadvies over inkomensnivellering van prof. dr. C. de Galan voor de Vereni
ging voor Staathuishoudkunde, 1973; en prof. dr. G. Hartag, "Verdelingspolitiek", Leiden, 1969. 
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schappelijke ongelijkwaardigheid 9, is m.i. eenzijdig en vormt een te 
smalle rechtsgrond voor een inkomensbeleid. 

Het aanbrengen van samenhang tussen verdeling en voortbrenging be
tekent óók dat welvaartsverschillen niet groter behoren te zijn dan voor 
het veiligstellen van een optimale voortbrenging dienstig is. Dergelijke 
verschillen zouden functionele verschillen kunnen worden genoemd. Het 
wil mij voorkomen dat deze invalshoek inhoudsvoller is dan de momen
teel in zwang zijnde benadering om via het zoeken naar aanvaardbare 
oorzaken van verschillen te komen tot een normstelling, zoals in de inte
rimnota eveneens gebeurt. Ook al zouden bepaalde verschillen niet her
leid kunnen worden tot verschillen ten gevolge van inspanning en/of 
verantwoordelijkheid en/of risico en dergelijke, dan nog kunnen ver
schillen aanvaardbaar zijn omwille van de functionaliteit. 

Of de bestaande verdeling niet-functionele verschillen bevat, is moei
lUk te zeggen. Naar mijn mening zal moeten blijken waar de grens tus
sen functioneel en disfunctioneel ligt. Uiteraard is voorzichtigheid op dit 
punt vereist en voor zover er overtuigende argumenten bestaan om te 
stellen dat de grens van het functionele met een bepaalde maatregel 
zal worden overschreden, verdient het aanbeveling die bepaalde proef 
niet te nemen. 

Opgemerkt zij dat de grens tussen functioneel en disfunctioneel vat
baar is voor verschuiving. In beginsel is het zelfs denkbaar dat alle ver
schillen niet langer functioneel zijn. In dat geval is de situatie aanwezig 
dat individuen hun medewerking aan het realiseren van een optimale 
voortbrenging verlenen onder acceptatie van een gelijke verdeling. Een 
dergelijke mensvisie komt mij niet reëel voor. Niettemin bestaat de 
mogelijkheid tot grensverlegging. 

Als ik mijn benadering van "rechtvaardige inkomensverdeling" confron
teer met de tendensen die uit het cijfermateriaal spreken, leidt dat tot 
de conclusie dat de richting van de ontwikkeling aan de doelstelling 
tegemoetkomt. Men kan zich zelfs afvragen of bij voortzetting van 
"ongewijzigd beleid" de verschillen in de personele netto-inkomens
verhoudingen niet te klein zullen worden. Immers, inkomen heeft ook 
als functie: een redelijke beloning voor" prestatie of bijdrage aan het 
voortbrengingsproces. Hieruit vloeit een belang en een verantwoorde
lijkheid voor de ondernemingsleiding voort. 

1/1. MINIMUM, MAXIMUM EN NIVELLERING 

In de huidige discussie over het inkomensbeleid staat vooral in de 
aandacht de directe beïnvloeding van de arbeidsinkomens. Hierbij richt 
de belangstelling zich op de onderkant, de bovenkant en de afstand 
tussen onder- en bovenkant van deze inkomens. Deze drie elementen 
wil ik achtereenvolgens de revue laten passeren. 

9 Jnterimnota Inkomensbeleid, 9 mei 1975. 
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In 1963 is de discussie over een minimumloon gestart. In de Stichting 
van de Arbeid bereikten de centrale organisaties van werknemers en 
werkgevers overeenstemming over een "toetsingsnorm" van f 90,
weekloon, waaraan collectieve arbeidsovereenkomsten zouden moeten 
voldoen. Dra heeft de overheid dit particulier initiatief moeten over
nemen, niet alleen omdat het bereiken van overeenstemming op pri- , 
vaatrechtelijke basis onder een minder centraal geleide loonpolitiek ) 
steeds moeilijker werd, maar evenzeer omdat de behoefte groeide de t 
"werkingssfeer" tot niet-CAO-werknemers uit te breiden. 

Steeds heeft het minimumloon het gemengde karakter gehad van "be
hoefte"- en "prestatie"-elementen. Dit dubbele uitgangspunt heeft de 
niet aflatende discussie over omvang en aanpassing van het minimum
loon steeds parten gespeeld. Desondanks is opgemelde "toetsings
norm" uitgegroeid tot wat destijds minister Rooivink typeerde als "de 
beste minimumloonwet ter wereld". Dergelijke trots misstaat een poli
ticus van christen-democratischen huize niet. Het is één van de meest 
ingrijpende en aansprekende vormen te noemen van de wijze(n) waar
op inhoud kan worden gegeven aan een belangrijk uitgangspunt voor 
een inkomensbeleid: bijzondere zorg voor de zwakkeren en zwaksten. 

Het niveau van het minimumloon heeft een zeer snelle aanpassing on
dergaan. Dit tempo begint zich langzamerhand te wreken. De invloed 
op de (jaarlijkse) loonkostenstijging is groeiend, zij het wellicht macro
economisch gezien niet zo spectaculair en vervliegend in de post "in
cidentele" loonkosten. Een toenemend aantal sectoren ondervindt ech
ter in de microsfeer de opstuwende werking van het minimumloon. In 
de praktijk van de loononderhandelingen is de Minimumloonwet steeds 
meer gaan functioneren als loonpolitiek instrument en steeds minder 
als "vangnet" onder de uitkomsten van het mechanisme van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt, rekening houdend met redelijke minimum
behoeften van de arbeidende mens. Daarom ligt onder het gehele in
komensgebouw een levensgrote tijdbom, met een melange van spring
stof. Het sociaal wenselijke stuit op grenzen van het economisch mo
gelijke. Door de koppeling van talrijke collectieve voorzieningen met 
het karakter van inkomensoverdracht (AOW; Bijstandswet; belasting
vrije voet e.a.) aan het minimumloon is een extra dimensie toegevoegd 
aan het beroep op solidariteit tussen en van de verschillende werken
den. 

Sociaal-economisch is aan te nemen, maar nimmer onomstotelijk te be
wijzen, dat het minimumloon aanwijsbare gevolgen moet hebben voor 
werkgelegenheid, inflatietempo en produktieniveau. Daarmee komt de 
doelstelling van volledige werkgelegenheid op gespannen voet met die 
van een redelijke inkomensverdeling. Het blijft onvolkomen en niet-be
vredigend deze problematiek af te doen met een benadering van: on
dernemingen die niet (vlot) het minimumloon kunnen betalen, moeten 
maar verdwijnen of verhuizen. Evenmin lijkt een blijvende en bevredi-
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gende oplossing het subsidiëren van arbeidsplaatsen (bijv. f 1000,
per jaar in de confectie-industrie) of van de kosten verbonden aan het 
te werk stellen van jeugdigen. Het zijn lapmiddelen met een tijdelijk 
effect. 

Het is geen spectaculaire noch populaire aanzet voor een inkomensbe
leid het minimumloon opnieuw fundamenteel ter discussie te stellen. 
Als regeren of (mede)besturen nog aspecten van vooruitzien bevat, mag 
bij een eerlijke benadering de (politieke) moed worden verwacht dat 
men een onderzoek met een reële opdracht niet schuwt. Vandaar de 
suggestie(s) tot een speciale SER-commissie met als "opdracht" te 
adviseren over de onderling samenhangende problemen van: 

a. uitbouw van de Minimumloonwet tot een wet op het minimumin
komen; 

b. mogelijkheden tot samenstelling van een basis-behoeften budget; 

c. bruikbaarheid van een "negatieve loon- en inkomstenbelasting" als 
alternatief voor de Minimumloonwet en de daaraan gekoppelde over
drachtsinkomens; 

d. sociaal-economische aspecten van een minimumvoorziening in het 
inkomensbeleid. 

Maximum 

Velen zien in vaststelling van een maximuminkomen een stap voor
waarts naar een geïntegreerd inkomensbeleid. Het belangrijkste argu
ment voor zo'n instrument is de gedachte van een spiegelbeeld van het 
minimuminkomen. De onderbouwing van een dergelijke suggestie is in 
het algemeen meer emotioneel dan zakelijk van karakter. Over de uit
voerbaarheid is nog weinig nagedacht, en waarschijnlijk nog minder over 
de sociaal-economische consequenties. De eenvoud en duidelijkheid 
van enigerlei maximum-norm zal velen aanspreken. Voor de fundering 
is een parallel met het minimumloon of -inkomen niet of nauwelijks te 
trekken. Terecht is de regering in de interimnota dan ook zeer voor
zichtig met het overnemen van dit nieuwe instrument. Zij signaleert 
namelijk dat de progressie in loon- en inkomstenbelasting niet hoger 
kan worden opgevoerd. Dit betekent: een instrument in de secundaire 
sfeer is niet te verfijnen. Gaat men het dan zoeken in de primaire in
komenssfeer, via een maximum, dan beoogt men eigenlijk tàch een 
100% -tarief in de inkomstenbelasting! 

Of voorzichtig genoeg met deze gedachte is omgesprongen, is zeer de 
vraag. Notoire voorstanders worden intussen wel gedwongen kleur te 
bekennen. Zo zwaait dr. F. L. G. Slooff in de Gids voor personeels
beleid, arbeidsvraagstukken en sociale verzekeringen van 1 juli 1975, 
de regering lof toe voor haar durf om zich uit te spreken over een 
aanvaardbaar maximum-inkomen. "Te betreuren valt het weinig over
tuigende karakter van de argumentatie", voegt de heer Slooff daar 
direct aan toe. Vervolgens meldt hij dat uit sociaal oogpunt een aan-
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wIJzing voorhanden is dat een verhouding van 1 : 5 zelfs bruto houd
baar is, om daarna af te ronden met: "Voor beroepen die slechts ge
durende een klein aantal jaren kunnen worden uitgeoefend, die zeer 
inspannend of riskant zijn of die hoge representatiekosten met zich 
meebrengen, kan uit sociaal oogpunt een hoger inkomen gerechtvaar
digd zijn. Uit economisch oogpunt zullen wellicht sommige prestaties 
een nog hoger inkomen rechtvaardigen, maar een inkomen van meer 
dan f 200.000,- per jaar lijkt thans toch niet gemakkelijk verdedig
baar". 

Dit citaat heeft niet de bedoeling om met de schrijver via dit artikel 
in debat te treden. Evenmin om te illustreren hoe gefundeerde persoon
lijke voorkeuren bij dit onderwerp tot een bepaalde gekwantificeerde 
stellingname kunnen leiden. Veeleer om te waarschuwen tegen de valse 
verwachting dat een zeer weerbarstige en ingewikkelde materie is op 
te lossen met eenvoudige formules of voorschriften. Daarom is nauwe
lijks of geen aanzet voor een inkomensbeleid te verwachten van voor
schriften op het gebied van een maximuminkomen. Eenzelfde zorgvul
digheid spreekt uit het eerste jaarlijks advies van de Permanente Pro
gramadviescommissie van het CDA 10. Daarin lees ik met instemming 
op pagina 39 de volgende passage: "De commissie wil met deze bena
dering tevens wat afstand nemen van enige gangbare politieke filoso
fieën, die met enkele eenvoudige formules omtrent de gewenste situatie 
in de toekomst de huidige mogelijkheden te lijf gaan. Een dergelijke 
formule is bijvoorbeeld de nulgroei-filosofie, evenals bij voorbaat vast
gestelde inkomensverhoudingen". 

Nivellering 

Tenslotte het derde element: het verkleinen van onderlinge afstanden 
in bruto-inkomens of -salarissen door middel van het zogenaamde ni
velleren. Op de vraag of er nog enige ruimte aanwezig is voor verder 
nivelleren, kan niemand met zekerheid antwoord geven. Op basis van 
een drietal overwegingen kom ik echter tot de conclusie dat op langere 
termijn nivellering weinig perspectief biedt. 

Het voortdurend doorgaan met nivelleren zal vroeg of laat knelpunten 
doen ontstaan ten aanzien van de beloningsstructuur binnen onderne
ming of werkorganisatie. Als ik het juist taxeer, dan is deze situatie 
nu reeds aangebroken voor de groepen tussen globaal 25.000 en 40.000 
gulden. Het ontstaan van knelpunten zal het verlangen naar herstel van 
de oude afstanden oproepen. Dit zal weer een proces van denivellering 
doen inzetten. Uiteraard worden de kansen op dergelijke afweerreac
ties tegen aantasting van relatieve inkomensposities sterker naarmate 
de nivellering forser wordt aangepakt. Bij de ontwikkeling in het be
drijfsleven ten aanzien van uitbreiding van functieclassificatie(s) en van 

lG Eerste jaarlUks advies van de Permanente Programadviescommissie en oordeel van het al
gemeen bestuur van het CDA; uitg. CDA, Den Haag; 1975; 72 pag.; f 4,50. (Red.). 
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openbaarmaking van bijpassende beloningsschalen blijken er grenzen 
te zijn aan het wijzigen van relatieve posities. 

Een ander gevolg van nivellering is, dat arbeidsintensieve bedrijven 
met een lage loonstructuur wederom het zwaarst worden getroffen. 
Bovendien werkt de gemiddelde nivellering weer door in het minimum
loon, en hiervan gaan dan weer uitstralingseffecten uit naar bovenlig
gende groeperingen in de beloningsstructuur. 

Tenslotte heeft nivellering gevolgen voor het overheidsbudget (vermin
dering van de belastingontvangst en verhoging van de overdrachtsuit
keringen), alsmede voor de sociale verzekeringspremies (hogere uit
keringen). Nivellering doet dus de mogelijkheden voor herverdeling in 
de secundaire sfeer afnemen. 

Op basis van deze overwegingen - wrijving tussen werknemers, het 
teloor gaan van arbeidsplaatsen en aantasting van herverdelingsmoge
lijkheden in de secundaire sfeer - kom ik tot de conclusie dat nivel
lering op den duur weinig perspectief biedt en, voor zover zij toch wordt 
doorgezet, slechts zeer geleidelijk kan plaatsvinden. 

IV. OVERLEG VERSUS VOORSCHRIFTEN 

Het lijkt trouwens een algemeen uitgangspunt voor een inkomensbeleid 
te moeten zijn, dat men geleidelijkheid betracht en breuken vermijdt. 
Een te geforceerde actie kan menige verhouding schaden. Het meest 
recente voorbeeld is het CAO-gebeuren in 1973. Voor dat jaar werd 
op centraal niveau overeenstemming bereikt over de algemene arbeids
voorwaarden in 1973. Bij de toepassing van het Centraal Akkoord na
men vakbonden geen genoegen met het beoogde tempo en de vorm 
van de inkomensverdelende elementen uit dat akkoord. Prof. Ter Heide 
schreef later daarover: "Het meest opmerkelijke van dit conflict was 
dat het eindigde met een duidelijke nederlaag voor de betrokken vak
bonden: niet alleen werd de nagestreefde nivellering niet bereikt, maar 
de monopoliepositie werd ernstig aangetast door de versterking van 
de organisatie van beambten en hoger personeel" 11. 

Uit deze typering zijn tenminste twee lessen te trekken. In de eerste 
plaats dat wijzigingen in de inkomensverhoudingen geen breuken mo
gen opleveren en zorgvuldig moeten worden voorbereid. Ten tweede 
dat die voorbereiding moet steunen op breed overleg met inschakeling 
van direct betrokkenen. Immers, in het conflict van 1973 ging het om 
"overheveling" van bruto-salarissen van hoger personeel, terwijl dat bij 
het overleg daarover niet betrokken was. 

Een van de kenmerken van de Interimnota Inkomensbeleid is de cen
trale plaats die het overleg daarin heeft. Terecht wordt gesteld, dat 
voor een inkomensbeleid nodig is instemming van en overleg met 

11 Prof. drs. H. ter Heide in zijn bijdrage (pag. 30) aan de bundel "Overleg, medezeggenschap, 
sociale evolutie", beschouwingen b[j gelegenheid van het afscheid van mr. P. M. H. van 
Boven als voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond; januari 1975. 
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"maatschappelijke groeperingen die de inkomensvorming beïnvloeden". fe 
De nota signaleert ook de vele voetangels en klemmen die er nog lig- dE 
gen op een pad naar dat brede, goed georganiseerde overleg. Het is rE 
een goede aanzet voor een inkomensbeleid indien op dit terrein in de eE 
komende tijd voortgang geboekt zou kunnen worden. Niet geheel ten aé 

onrechte kl inkt in de nota door, dat het georganiseerde bedrijfsleven n< 
in dezen enigszins verstek laat gaan. Er 
Terwijl de behoefte aan en de pleidooien voor inschakeling van betrok- bE 
kenen via hun organisaties steun verdienen, plaatst de interimnota mee- hE 
denkers op dit gebied in een gans andere wereld wanneer men kennis in 
neemt van de, overigens vage, plannen tot vergaande overheidsinmen- Vi 
ging en -regulering. In dit verband rijzen enkele vragen: ar 

- Waarom de aankondiging van een breed stelsel van wetten, dat WI 

uiteraard de bewegingsvrijheid van de maatschappelijke groeperin- in 
gen niet onberoerd zal en mag laten? VE 
Past een "Adviescollege voor inkomenspolitieke vraagstukken", be- bE 
staande uit een beperkt aantal onafhankelijke deskundigen, wel bij te 
de behoefte tot inschakeling van maatschappelijke organisaties? Is of 
een commissie ex artikel 43 van de SER niet méér met dit doel in dE 
overeenstemming? zi1 

- Wat is de urgentie van de voorbereiding van een "Wet op de inko- ZE 
mensvorming" zolang de materiële inhoud van een inkomensbeleid el, 
nog volop in discussie is? Deze vraag klemt te meer nu over een I zij 
eventuele rechtsgrond voor overheidsingrijpen in de interimnota niet dE 
wordt gesproken en een centralistisch inkomensbeleid op gespan- ZiE 
nen voet moet komen te staan met de "spreiding van macht". kc 

V. DELEN IN HET PRODUKTlEVE VERMOGEN 
VI 

DE 
Lange tijd heeft de indruk bestaan dat een rechtvaardiger inkomens- gE 
verdeling gediend is met het bieden aan de werkende van een tweede bl 
inkomensbron naast zijn arbeid. Confessionele organisaties hebben ve 
daarom sinds lange tijd gepleit vóór en gewerkt aan bezitsvorming. zo 
De motieven en verlangens die bij het propageren van persoonlijke gE 
vermogens- of bezitsvorming golden, zijn nog steeds valide. De gewij- va 
zigde economische omstandigheden vereisen echter relativering van tel 
de materiële uitkomsten, alleen al gelet op het signaal van de zeer he 
hoog opgelopen arbeidsinkomensquote. Dit mag echter niet verhinde- pe 
ren consequent op de ingeslagen weg voort te gaan en te zoeken naar on 
een aanzet voor een inkomensbeleid in dit vlak. • he 

Een topic op dit terrein is inmiddels geworden de vermogensaanwas- DE 
deling (VAD). De plannen daartoe worden in een ander artikel in deze ve 
aflevering uitvoerig besproken. Daarom slechts een enkele opmerking. st! 
De voorlopige plannen van de regering kennen sterke collectivistische ge 
tendensen. Zo is het bijvoorbeeld zeer de vraag of landelijke voor· tie 
schriften met uniforme toepassing verenigbaar zijn met het zeer gedif- niE 
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ferentieerde karakter, de uiteenlopende mogelijkheden en de wisselen
de risico's in het bedrijfsleven. Om deze feiten in een beleid tot hun 
recht te laten komen zou dan ook veeleer gedacht moeten worden aan 
een ondernemings- of sectorsgewijze opzet. Bovendien sluit dit beter 
aan bij de samenwerkingsgedachten over onderneming en bedrijfsge
noten. 

Ernstiger nog vind ik de collectivistische trekken in de eigendoms- en 
beheersvormen van eventuele uitkomsten. Particulier eigendom en be
heer past bij een levensbeschouwing die de mondige mens erkent als 
in staat zijnde tot zorg voor en beheer van produktieve vermogens. 
Van die mens mag soberheid, zorgvuldige aanwending en groei in ver
antwoordelijkheid worden verwacht. Collectivisten missen dat vertrou
wen. Alleen de staat (of andere collectieve c.q. syndicalistische beheers
instituten) zou aan de juiste zorg voor en het beheer van produktieve 
vermogens gestalte kunnen geven. Bij de komende discussies over dit 
beleidsvoornemen moet dit element mijns inziens van beslissende be
tekenis worden geacht, en evenzeer de vraag wat een VAD met geen 
of onvoldoende particulier karakter voor invloed zou hebben op het 
denken over, het toepassen van en het handhaven van bestaande be
zitsvormingsregelingen. Deze laatste vormden steeds een goede aan
zet voor een inkomensbeleid. Jammer genoeg is de uitbouwen het 
elan de laatste jaren enigszins weggeëbd. Beide moeten te verbeteren 
zUn. Suggesties daarvoor zijn: vereenvoudiging en uniformering van 
de bestaande wetgeving op dit gebied (één "Bezitsvormingswet"), aan
zienlijke verruiming van de faciliteiten en vrijstelling van loon- en in
komstenbelasting voor een deel van de rente-opbrengsten uit vermogen. 

VI. ENKELE SUGGESTIES 

De discussies over een inkomensbeleid zijn met de interimnota opnieuw 
geëntameerd. Dat is een verdienste van het kabinet. De Nederlandse 
burger kan kennis nemen van wat hem op het gebied van inkomens
verdeling te wachten staat. Dat is in de eerste plaats veel nader onder
zoek en overleg. Dat kàn vervolgens zijn een nieuw netwerk van wet
geving en voorschriften. Het moet tenslotte uitmonden in groter wel
vaart, welzijn en geluk. Velen zullen ongeduldig op de resultaten wach
ten. Anderen vrezen een wijkend perspectief. Noties over rechtvaardig
heid zullen worden bevestigd of aangetast. Zorgvuldig beleid eist res
pect voor die gevoelens. Daarom is het oproepen van verwachtingen 
omtrent spectaculaire successen op korte termijn even misplaatst als 
het genoegen nemen met het bestaande. 

De weg naar een redelijke of rechtvaardige inkomens- en weIvaarts
verdeling is lang en mistig; hij loopt niet over rode rozen zonder 
stekelige doornen. De wetenschap kan goede diensten bewijzen, maar 
geen pasklare, laat staan definitieve, oplossingen aanreiken. De poli
tieke vertaling en vormgeving van wensen en onderzoekresultaten is 
niet in een receptenboek te vinden. 
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Alleen vanuit een dergelijke benadering is het op zijn plaats enkele 
suggesties te doen voor een "aanzet voor een inkomensbeleid". De 
inhoud van deze suggesties luidt als volgt: 

a. jaarlijks zou aan Miljoenennota en begrotingen een afzonderlijke 
nota moeten worden toegevoegd, waarin de regeringsplannen wor
den doorgelicht op hun verdelingsaspecten en -effecten; 

b. een onderzoek is gewenst naar zin en mogelijkheden van de samen
stelling van een "basisbudget", zo mogelijk voor verschillende in
komenscategorieën, zodat meer inzicht verschaft kan worden in de 
behoeftenaspecten van de verdeling; 

c. uitbreiding, versnelling en objectivering van de informaties over in
komensverhoudingen (zowel door CBS-statistieken als door groter 
openheid van bedrijven en instellingen); 

d. intensivering en uitbreiding van het overleg in organen voor maat
schappelijke organisaties en van deze met de overheid (in ieder 
geval een volwaardige deelname voor de Raad van Overleg voor 
Middelbaar en Hoger Personeel); 

e. vereenvoudiging en uitbreiding van de wetgeving op het gebied van 
de bezitsvorming (één "Bezitvormingswet"); 

f. het met kracht bestrijden van de inflatie, als haard van groeiende 
nominale inkomensverschillen en stimulans tot afwenteling van las
ten, zowel door enigerlei "sociaal contract" (met als hoofddoelstel
ling: de toename van de reële arbeidskostenstijging meer in even
wicht brengen met de toename van de produktiviteit) als door scher
pe bewaking van de collectieve lasten; 

g. bestudering van de mogelijkheden om het minimumloon om te zet
ten in een algemeen minimuminkomen, bijvoorbeeld door een sys
teem van negatieve loon- en inkomstenbelasting, maar met een aan
passingssysteem dat nauwer aansluit bij de CAO-loonvorming; 

h. een intensieve maar "faire" poging om te komen tot opstelling van 
en medewerking aan een activiteitenplan, gericht op vermindering 
van ontgaan, ontduiking en achterwege laten van (betaling of aan
gifte van) belastingen en sociale lasten; hier past geen "heksen
jacht" en hinderlijke intensivering van controletechnieken (dat zou 
trouwens averechts werken); meer begrip en effect mag verwacht 
worden van positief motiverende voorlichting, misschien premiëring, . 
dan wel een "generaal pardon met afkoopregeling" van de kant I 

van heffende instanties; • 

i. maatregelen gericht op (permanent) gratis basisonderwijs, doorzich
tiger verhoudingen op en betere werking van de arbeidsmarkt; 

j. ombouw van de Wet op de Loonvorming (alleen geldend voor wer
kenden die onder een CAO vallen) tot een algemene Arbeidsvoor
waardenwet (geldend voor allen in loondienst). 
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Deze suggesties zijn niet bedoeld als een soort ,,10 geboden voor een 
inkomensbeleid" op korte termijn. Tien andere schrijvers doen gemak
kelijk tot vele andere wensen komen. Veeleer is het een "getuigenis" 
van mijn nadenken over enkele aanzetten tot verbetering. Die aanzet
ten moeten dienstbaar zijn aan mens, bedrijf en samenleving. Daarom 
zijn bewust achterwege gelaten suggesties, te realiseren door het (ge
organiseerde) bedrijfsleven zelf. Zaken als toepassing van functieclas
sificatie, uitbreiding van de CAO-werkingssfeer en maximale informatie 
over inkomensverhoudingen in het bedrijfsleven, bleven daarom buiten 
de opsomming. Hier liggen kansen voor eigen initiatief en verantwoor
delijkheid voor bedrijfsgenoten. Van een noodzaak tot overheidsinmen
ging is mij op deze gebieden niet overtuigend gebleken. Evenmin is veel 
heil te verwachten van regelen en dwang van de overheid. 

KVP-fractievoorzitter mr. F. Andriessen heeft daar in zijn rede voor de 
partijraad op 20 juni in Breda terecht tegen gewaarschuwd toen hij 
stelde: "Christen-democratische politiek erkent dat de mens structuren 
nodig heeft om een verantwoordelijke maatschappij te laten functione
ren. Maar zij verwacht van de structuren zelf geen geluk voor de men
sen. Het gaat om een verandering van de mentaliteit bij de mensen". 
Dit zal ook moeten gelden voor de structuren van een inkomensbeleid. 
De zoveelste aanzet voor zo'n beleid is geleverd met de interimnota 
van de regering, al stelt die nog te zeer structuren voorop. De vervolg
of eindnota moge als thema krijgen: de mens en zijn inkomen. 

Verslag CDA-studiedag Inkomensvorming 
Voor belangstellende lezers is het verslag beschikbaar van de studiedag 
over inkomensvorming, gehouden op 5 april 1975 in Utrecht. Deze stu
diedag is georganiseerd door de partijbureaus van KVP, ARP en CHU, 
in samenwerking met de wetenschappelijke instituten. Het verslag be
vat een samenvatting van de belangrijkste passages uit de inleidingen 
van drs. G. Gerritse en prof dr. B. Goudzwaard, de discussievragen, 
de verslagen van de secties, en de conclusies van de voorzitter, mr. W. 
Scholten. 

Dit verslag (25 pag.) is tegen vergoeding van de verzendkosten (f 1,-) 
verkrijgbaar. Belangstellenden verzoeken we vriendelijk het bedrag over 
te maken op postrekening 237339 t.n.v. Centrum voor Staatkundige 
Vorming, Den Haag; met de vermelding "Verslag Studiedag Inkomens
vorming". Na ontvangst van de vergoeding wordt het verslag onmiddel
lijk opgestuurd. 
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Vormen van vermogensaanwasdeling 
en hun gevolgen 

F. L. G. SloofF 

I. INLEIDING 

Het voornemen van het Centrum voor Staatkundige Vorming om een 
nummer van Politiek perspectief te wijden aan sociaal-economische 
vraagstuken verdient veel lof. Het moment lijkt ook goed gekozen nu 
in mei jJ. de, felomstreden, Interimnota Inkomensbeleid 1 van de rege
ring is uitgekomen. Uiteraard is in een dergelijk themanummer een 
plaats ingeruimd voor de opnieuw actuele vermogensaanwasdeling 
(VAD), die het aangewezen instrument kan zijn om tot een, door de 
KVP sinds vele jaren nagestreefde, bredere vermogensspreiding te 
komen. 

Mij is verzocht aandacht te besteden aan de VAD en speciaal aan: 

een beoordeling van het door de regering voorgestelde "meng- , 
systeem"; 

het inpassen hiervan in het streven naar betere pensioenen; 

de gevolgen van VAD, ook op langere termijn. 

Daarnaast wil ik een poging wagen een goed begaanbare weg aan te 
geven om het doel van een rechtvaardige inkomens- en vermogensver
deling te bereiken. Ik neem aan dat het voor de lezers van Politiek 
perspectief niet nodig is aan mijn betoog een samenvatting van het 
regeringssysteem voor de vermogensaanwasdeling te laten voorafgaan. 

/I. HET VAD-MENGSYSTEEM VAN DE REGERING 

In het licht van het in de laatste decennia bij de deskundigen geleide
lijk gegroeide inzicht omtrent de mogelijkheden van vermogensaanwas
deling doet het systeem dat in de interimnota uiteengezet is, wat ach
terhaald en wereldvreemd aan. Onder invloed van de omvangrijke in
vesteringen die na de Tweede Wereldoorlog vereist waren en waarvoor .. 
* Dr. Sloall is raadadviseur in overheidsdienst; dit artikel is - uiteraard - geschreven à I 
titre personnel. De auteur is in 1969 aan de Katholieke Universiteit te Leuven gepromoveerd 
op een proelschrift over vermogensaanwasdeling. In hetzelfde jaar heeft hU Over dit onder. 
werp een studie geschreven voor de OESO: "Analyse des problèmes économiques et POll' 
tiques que posent les systèmes contraetuels d'épargne ouvrière:; uitg. OESO, ParUs, 1969. 
Van zijn hand zijn verder diverse artikelen over vermogensaanwasdeling verschenen. Or, 
Slooft is voorts redacteur van "Regelingen Bezitsvorming", een uitgave van Samsam. (Red.) 
1 Interimnota Inkomensbeleid, op 9 mei 1975 door de minister van Sociale Zaken aangeboden 
aan de Tweede Kamer; Kamerstuk, zitting 1974-1975, 13 399, nrs. 1-2; uitg. Staatsuitgeverij. 
Den Haag. (Red.). 
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omvangrijke winsten werden ingehouden, rees al spoedig de vraag of 
deze winsten uitsluitend aan de kapitaalverschaffers dienden toe te 
komen. Dat is in elk geval in strijd met de christelijke gedachte, die 
de onderneming ziet als een gemeenschap waarin arbeid en kapitaal 
samenwerken en waarbij derhalve beide, nadat zij een redelijke pri
maire beloning hebben ontvangen, in de daarna nog resterende (over-) 
winst behoren te delen. Daar kwam nog bij, dat na de oorlog een poli
tiek van relatief lage lonen opgeld deed om èn de vereiste investerin
gen te bekostigen èn de export te bevorderen. 

Reeds in 1945 pleitten Romme en Van den Brink voor "deelneming in 
de winst en kapitaalsdeelname door werknemers" 2. In 1952 verscheen 
hierover een rapport van de KAB 3 (voorganger van het huidige NKV) 
en gaf het Convent der Christelük-sociale Organisaties (een overkoe
pelend orgaan van de protestantse werkgevers- en werknemersorgani
saties) de verklaring "Bezitsvorming door werknemers" uit. In de ge
noemde publikaties ging het in hoofdzaak om een begin van bezits
vorming onder werknemers, door hen per onderneming - of soms 
(mede) per bedrijfstak (speciaal waar het ondernemingsgewijs moeilijk 
uitvoerbaar leek, zoals bijv. in de bouwnijverheid) - bij de bedrijfs
resultaten te betrekken. Hierbij speelde veelal de gedachte een rol, dat 
de onderneming een produktiegemeenschap van alle daarbij betrokke
nen behoorde te zijn. 

Socialisten voelden toentertijd in het algemeen weinig voor onderne
mingsgewijze winstdeling 4. Zij wilden "geen kleine kapitalist jes fok
ken". Toch zagen in die kringen vooruitzienden van geest ook al in, 
dat de werknemers een relatief belangrijke verbetering van hun inko
mens- en vermogenspositie alleen nog maar konden bereiken door als 
spaarders ten dele de kapitaalverschaffers te vervangen. Dit wilden 
deze social isten bereiken door middel van een deelgerechtigheid van 
alle werknemers in de winsten van het gehele bedrijfsleven. Zo pleit
te bijv. de uit NVV-kring komende Vermeulen voor collectieve winst
delings. Door een algemene landelijke deelgerechtigdheid wilde hij voor
komen, dat winstdeling de inkomensverhoudingen tussen de werkne
mers zou verstoren. De omvang van de uitkering per gerechtigde moest 
afhankelijk zijn van de loonhoogte - derhalve nog geen gelijke bedra
gen per hoofd. 

In de jaren zestig kwamen door studie en discussie steeds grotere 
groepen hier te lande en over de grenzen tot de overtuiging, dat collec
tieve systemen van VAD - hetzij landelijk, hetzij per bedrijfstak -
te veel uitvoeringsproblemen met zich meebrachten en dat zij econo-

'C. P. M. Romme en 1. R. M. van den Brink: "Verbreiding van privaateigendom: deelneming 
in de winst, kapitaalsdeelname en vermogensvorming door werknemers"; Amsterdam, 1945. 
3 "Aanspraak der arbeiders op een aandeel in de investeringen". 
• Zie bijv. "Wenkend perspectief" van het NVV. hfdst. V en VIII. 1957. 
'Zie A. Vermeulen: "Collectieve winstdeling en bezitsvorming". bijlage I bij het rapport 
"Bevordering van bezitsvorming door sparen" van de Commissie Bezitsspreiding; 1955. 
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misch minder gunstig uitwerkten dan een ondernemingsgewijze toepas
sing. Zowel de vakcentrales 6 als de SER 7 gaven in hun rapporten over 
VAD dan ook de voorkeur aan ondernemingsgewijze oplossingen. Frank
rijk voerde in 1968 een ondernemingsgewijs VAD-systeem in, dat rede
lijk werkt. De Westduitse regering daarentegen diende in 1974 nog een 
wetsontwerp inzake landelijke winstdeling in, maar dat is inmiddels 
als onuitvoerbaar ingetrokken. Van de politieke partijen in ons land 
was de KVP de eerste, die zich diepgaand met VAD bezig hield. In 
1965 verscheen haar rapport "Bezitsvorming in een nieuwe fase". Zij 
sprak zich eveneens uit voor een ondernemingsgewijs verdelingsstelsel 
en wees een landelijke verdeling af. Er werd een aantal maatregelen 
opgesomd die de overheid zou dienen te nemen ter bevordering van 
de VAD en ter bescherming van de aanspraken van de werknemers. 
Een nog steeds lezenswaardig rapport B 

Nadelen landelük systeem 

Hoe aanlokkelijk een landelijk verdelingssysteem op het eerste gezicht 
moge lijken uit het oogpunt van het bereiken van een grotere gelijk
heid, het geeft te ernstige problemen ten aanzien van het vaststellen 
van de winst en van de verdere toepassing. Zo'n stelsel zal zowel bij 
het personeel als bij de leiding van de ondernemingen op verzet stui
ten. De bedrijfsleiding zal daarom zoveel mogelijk binnen de eigen pro
duktiegemeenschap willen houden en daartoe trachten zo laag mogelijke 
winstcijfers over te leggen. De door de betreffende ondernemingen zelf 
gepubliceerde jaarcijfers zullen derhalve niet bruikbaar zijn voor het 
bepalen van de VAD-afdrachten. De overheid zal, bij gebrek aan beter, 
wel moeten uitgaan van de meer objectief vastgestelde fiscale winst. 
Hierop zal men dan een groot aantal correcties dienen toe te passen, 
onder meer voor afschrijvingen, oude verliezen en naar voren gehaalde 
kosten (bijv. coming back service voor pensioenen). Bij de waardering 
van de activa en het vermogen zal men rekening moeten houden met 
de actuele waarden daarvan en met de financiering door vreemde no
minale middelen. Zo zijn wellicht redelijk verantwoorde winst- en ver
mogenscijfers te achterhalen. 

Moeilijker valt tegen te gaan, dat de ondernemingen hun winst zodanig 
in de tijd en de ruimte zullen pogen te spreiden, dat zij zo weinig mo
gelijk voor de landelijke deelgerechtigdheid hoeven af te staan. Zij kun
nen in de daarvoor meest geschikte jaren de bedrijfsleiding en het per
soneel extra bedenken door middel van goedkoop verschafte diensten, 
hoge vergoedingen, extra sociale voorzieningen, enz. Verder kan de 
ondernemingsleiding door middel van transacties met moeder-, zuster-

6 "BeZitsvorming door vermogensaanwasdeling", rapport van een studiecommissie uit het NVV, 
NKV en CNV; 1964. 
7 "Advies inzake vermogensaanwasdeling en andere instrumenten van bezitsvormingsbeJeid"; 
1968. 
8 "Bezitsvorming in een nieuwe fase"; uitg. KVP. Den Haag; 1965; gestencilde brochure; 23 
pag; f 2.25. (Red .l. 
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en dochterondernemingen de winst zoveel mogelijk dáár [aten verschij
nen waar dit het beste uitkomt, hetgeen misschien - mede ten nadele 
van de Neder[andse fiscus - in het buitenland zal zijn. De overheid 
kan ontwijkingen alleen verhinderen door de wijze van opstellen voor 
de balansen en resultatenrekeningen, alle beloningen, alle andere uit
gaven en alle prijzen aan gedetailleerde voorschriften en scherpe con
trole met zware sancties te binden. Ik kan mij niet voorstel[en, dat een 
christen-democratische partij een dergelijk beleid zal steunen. Zonder 
zo'n dwang blijft een landelijk VAD-stelsel een nagenoeg lege dop 9. 

Cijfers 

Naarmate een groter gedeelte van de vermogensaanwas voor landelijke 
deelgerechtigdheid is bestemd, zal de neiging tot het ontgaan van 
VAD-afdrachten uiteraard groter zijn. In de Interimnota Inkomensbeleid 
staat, dat "kan worden gedacht aan een systeem waarbij de werkne
mers in het betrokken afdrachtplichtige bedrijf 50 pct. van de beschik
bare overwinst verkrijgen, voor zover deze overwinst 5 pct. van de 
loonsom in dat bedrijf niet te boven gaat, terwijl zij van het meerdere 
slechts 20 pct. aanspraken zullen ontvangen". Voor de overwinst "wordt 
gedacht aan het zodanig in de wet vastleggen van een percentage (-) 
dat voor werknemersaanspraken in aanmerking komt, dat dit percen
tage binnen bepaalde grenzen naar boven en naar beneden zou kun
nen wisselen met het verschil tussen de structurele ontwikkeling van 
de arbeidsproduktiviteit en van de reële arbeidskosten. Bij de voor
bereiding van het wetsontwerp kunnen wel[icht nog andere moge[ijk
heden in de beschouwing worden betrokken". Voor het werknemers
aandeel in de overwinst is op een andere plaats in de interimnota, als 
rekenvoorbeeld, 10% genoemd. 

Uit deze summiere gegevens wordt het bekende bedrag van f 500 mln. 
per jaar aan VAD tevoorschijn getoverd, zonder dat zelfs bekend is 
van welke primaire beloning voor de kapitaalverschaffers men wil uit
gaan. Hierover beraadt de regering zich volgens de nota nog. Zij acht 
het niet uitgesloten, dat zij er op korte termijn niet uit komt, en voor 
dat geval overweegt zij "ter bepal ing van het bedrag dat voor de ver
mogensaanwasdeling beschikbaar is voorshands een andere correctie 
aan te brengen, zoals een aftrek ter grootte van een bepaald, landelijk 
vast te ste[len percentage van de loonsom in de betrokken onderne
ming. Bij de vaststelling van een dergelijk percentage kan worden uit
gegaan van de macro-economische verhouding tussen loonsom en het 
totale eigen vermogen". 

Recht op deel van de overwinst 

Voor wie gelooft, dat de werknemers moreel, uit verdelende rechtvaar
digheid, recht hebben op een gedeelte van de overwinst van hun eigen 

9 Zie voor een uitvoeriger betoog F. L. G. Slooft: "Vermogensaanwasdeling? Ja, maar in rea~ 
liseerbare vorm", in ESB, 4 juni 1975. 
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produktiegemeenschap - en ik dacht dat dit in CDA-kringen toch van
zelfsprekend is -, is het voor de hand liggend, dat zij in die overwinst 
delen overeenkomstig hun bijdrage aan de toegevoegde waarde van 
hun onderneming. Deze bijdrage varieert tussen 20 en 80% van het 
totaal, maar beloopt gemiddeld ruim 50%. Het laatste percentage is 
door de minister-president al genoemd als streefcijfer. Dat is dus heel 
wat meer dan de in de nota genoemde 10%. In sommige gevallen, bij 
zeer arbeidsintensieve ondernemingen, zal het wellicht zelfs 80% die
nen te zijn. Bij zo'n hoog percentage moet de verleiding groot zijn om 
VAD-afdrachten te ontwijken die merendeels verdwijnen naar werkne
mers buiten de onderneming. 

Het lijkt moeilijk verdedigbaar het aandeel van de werknemers hele
maal niet te laten afhangen van de mate waarin zij bijdragen aan de 
toegevoegde waarde, maar wèl van de verhouding tussen de reële ar
beidskosten en de arbeidsproduktiviteit. Bij matige looneisen komt im
mers automatisch meer overwinst beschikbaar. Matigen de werknemers 
niet, dan zal de overwinst - en ook hun aandeel daarin - geringer 
zijn, tenzij de ondernemers kans zien de gestegen loonkosten in de 
prijzen door te berekenen. Dan is er geen reden om de medewerkers, 
die als consument wordt ontnomen wat zij als arbeider hebben gekre
gen, "als straf" in geringere mate in de overwinst te laten delen en de 
kapitaalverschaffers, die in feite buiten het produktie proces staan, extra 
te belonen. Moeten overigens bij een overwegend landelijk stelsel dan 
ook "onschuldige" werknemers boeten voor het overvragen van andere 
arbeidskrachten? Het lijkt mij in het overleg met het bedrijfsleven trou
wens onhaalbaar op deze wijze een toch al weinig om het lijf hebben
de VAD-regeling als loonpolitiek instrument te gebruiken. 

Het is natuurlijk in strijd met een verantwoord bepalen van overwinst 
om als primaire beloning voor de kapitaalverschaffers een "landelijk 
vast te stellen percentage van de loonsom in de betrokken onderne
ming" op de winst na belastingen in mindering te brengen, zoals de 
interimnota voorstelt. Zodoende gaat immers van de loonintensieve 
bedrijven, waarin het kleinste gedeelte van de winst aan de factor kapi
taal is toe te schrijven, relatief de meeste winst naar de kapitaalver
schaffers. 

Kiezen voor ondernemingsgewüze VAD 

Alle opgesomde moeilijkheden, strijdigheden en misgrepen zijn te ver
mijden door, overeenkomstig de adviezen van de vakcentrales, de SER, 
de KVP en van andere deskundigen op het onderhavige gebied een 
uitsluitend ondernemingsgewijze vermogensaanwasdeling in te voeren. 
Zo is het probleem van de primaire beloning voor de kapitaalverschaf
fers even goed op te lossen als dit in de praktijk reeds geschiedt bij 
de ruim 650 bestaande winstdelingsregelingen voor personeel. Dan kan, 
zoals vele regelingen laten zien, rustig van de commerciële jaarreke-
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ning worden uitgegaan - tevens de basis voor de winstverdeling tus
sen de aandeelhouders en de tantième-gerechtigde bestuurders. 

Mocht achteraf blijken, dat de winst in een bepaald jaar te voorzichtig 
is vastgesteld, dan kunnen alle gerechtigden het volgende jaar meer 
toegekend krijgen. De regering zou zich bij het wettelijk regelen van 
een ondernemingsgewijze VAD kunnen beperken tot het geven van 
richtlijnen inzake de maximale hoogte van het primaire dividend, een 
vloer voor het aantal werknemers en/of voor de omvang van het eigen 
vermogen dat een onderneming VAD-plichtig maakt, het gedeelte van 
de overwinst dat minimaal voor werknemers moet worden bestemd, de 
vorm en belegging van de werknemersaanspraken, alsmede inzake de 
uiterste datum van ingang. Bij een dergelijke opzet kunnen de bestaan
de winstdelingsregelingen gemakkelijk worden uitgebreid tot een VAD
regeling. Bij een goed sluitend systeem zullen de werknemers trouwens 
zowel in de vermogensaanwas als in de uitkeerbare winst behoren te 
delen 10. 

111. HET VOORGESTELDE VAD-SYSTEEM ALS GRONDSLAG VOOR 
BETERE PENSIOENEN 

Omtrent de bestemming van de VAD voor pensioenen is de interim
nota eveneens vrij vaag gebleven. Het voor algemene deelgerechtigd
heid aan te wijzen gedeelte van de vermogenaanwas "is bestemd voor 
verdeling over alle in Nederland werkzame meerderjarige werknemers 
(c.q. degenen op wie het wettelijk minimumloon voor volwassenen van 
toepassing iS), zolang zij nog geen 65 jaar zijn, met uitzondering van 
degenen die pensioengerechtigd zijn op basis van de Algemene Burger
lijke Pensioenwet of een daarmee vergelijkbare regeling. Deze laatste 
uitzondering houdt verband met het voornemen van de regering om 
dit deel van de vermogensaanwas te bestemmen voor een zeer wense
lijke aanvulling van de oudedagsvoorziening van de betrokken werk
nemers. Bezien zal nog worden, of het mogelijk is ten aanzien van 
deze groep werknemers een inkomensgrens te hanteren". Ambtenaren, 
die ter zake van de AOW ook al stiefmoederlijk worden behandeld, zijn 
in elk geval uitgesloten van de "VAD-pensioenen". Maar verder is nog 
in nevelen gehuld wat een met de Algemene Burgerlijke Pensioenwet 
vergelijkbare regeling is. Hetzelfde geldt voor de inkomensgrens. 
In het algemeen kan (over-)winstdeling niet de aangewezen bron wor
den genoemd om als grondslag voor pensioenen te dienen. Deze bron 
vloeit te onzeker en te wisselvallig. Dit zal te meer gelden als het gaat 
om winst die ondernemingen moeten afstaan voor een oudedagsvoor
ziening, waarvoor het eigen personeel of de personeelsleden boven\ 
een bepaalde inkomensgrens niet eens in aanmerking komen. Aange
zien de opbrengst bovendien afhankelijk is van de mate waarin de 

lC Zie F. L. G. Slooft: "Vermogensaanwasdeling - het delen van de werknemers in de ver
mogensaanwas van de produktiegemeenschappen" (uitg. Samsam, Alphen aid RUn; 1969), hfdst. 
111, voor een uitvoeriger uiteenzetting over een ondernemingsgewUze VAD·regeling. 
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overheid de zeggenschap van de vennootschappen over de besteding 
van hun middelen en de vaststelling van hun winst zal beperken (en 
kàn beperken), is onmogelijk te ramen wat deze regeling gaat opleve
ren. Het zal echter per "pensioengerechtigde" in het gunstigste geval, 
d.w.z. indien er niet zou worden ontweken, hoogstens f 100,- per 
jaar zijn. 

Naast een voldoende pensioenvoorziening kan een ondernemingsgewij
ze VAD inderdaad een prachtige bron zijn voor een goed verzorgde 
oude dag van werknemers. Afgezien van ernstige depressies moet het 
bij dit VAD-stelsel mogelijk zijn de werknemers van de Nederlandse 
naamloze vennootschappen gemiddeld minstens f 1.000 per jaar te 
geven (zie verder op). Na 40 jaar diensttijd zou zodoende een werk
nemer, uitgaande van een - overeenkomstig een geraamde toename 
van de arbeidsproduktiviteit - met 3% per jaar stijgende vermogens
aanwas, een vermogen van minstens f 70.000 bezitten, als hij zijn VAD
toekenningen aanhoudt, maar het inkomen daaruit opmaakt. Hierbij is 
geen rekening gehouden met inflatiekansen. 

Bij de oudedagsvoorziening doet zich evenwel het ongelukkige feit 
voor, dat een ondernemingsgewijze VAD juist niet realiseerbaar is in 
dié (meestal kleine) ondernemingen waarin naast de AOW hoogstens 
sprake is van een vrij magere - veelal bedrijfstaksgewijze geregelde 
of bij verzekeringsmaatschappijen ondergebrachte - aanvullende pen
sioenvoorziening. In theorie zouden die kleine ondernemingen wèl in
vesteringsloon kunnen geven (zie onder punt IV), maar als zij dit niet 
mogen of kunnen (vanwege de concurrentie van krachtiger ondernemin
gen) doorberekenen in de prijzen, zullen sommige van hen nog meer 
in financiële nood komen. Voor het op een veel breder vlak urgente 
probleem van de kleine zelfstandige zijn echter ingrijpende structurele 
maatregelen gewenst, die buiten het kader van mijn onderwerp vallen. 

IV. DE GEVOLGEN VAN VERMOGENSAANWASDELING 

De gevolgen van het invoeren van VAD zijn aan de hand van de nog 
weinig concrete gegevens uit de Interimnota Inkomensbeleid niet met 
een redelijke graad van nauwkeurigheid te kwantificeren. Zij zijn boven
dien verschillend - en soms zelfs tegengesteld - naargelang het om 
ondernemingsgewijze of algemene, landelijke deelgerechtigdheid gaat. 

In 1964 heeft het Centraal Planbureau de gevolgen van de VAD wel vrij 
uitvoerig voor de eerstvolgende tien jaar model matig benaderd - en 
ten aanzien van de invloeden op de economische groei zelfs nog voor 
een langere periode -, maar de uitgangspunten daarbij 11 wijken sterk 
af van de huidige regeringsplannen. Er werd uitgegaan van een gelei-

11 Zie het CPB-rapport "Vermogensaanwasdeling - institutionele en kwantitatieve aspecten"; 
1965. 

12 Zie voor nadere bUzonderheden over investeringsloon W. H. 1. Reynaerts: "Het investe
ringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid" Cdiss.); uitg. Stenfert Kroese, Leiden; 1975. 
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delijke invoering gedurende de eerstvolgende tien jaar, met investe
ringsloon als alternatief waar VAD niet realiseerbaar was. Verder werd 
onder meer verondersteld 1 % extra produktiviteitsstijging dankzij VAD, 
vrijstelling van belasting voor de werkgevers, maar 20% heffing over 
de aanspraken voor werknemers, 5% primaire beloning over het eigen 
ondernemingsvermogen en 50% verzilvering na vijf jaar blokkeren. Om
trent de institutionele vorm (ondernemingsgewijze of landelijke VAD) 
deed het CPB geen uitspraak, maar in feite werd, behalve voor enige 
ongunstige alternatieven en de lange-termijnberekeningen, toch wèl uit
gegaan van een ondernemingsgewijze realisatie (zie bijv. de produkti
viteitstoename en de geleidelijke invoering). Mede, waar mogelijk, put
tend uit de bevindingen van het CPB zal ik een poging wagen omtrent 
enkele effecten enige informatie te geven. Ik zal hierbij, zo nodig en 
mogelijk, onderscheid maken tussen landelijke en ondernemingsgewijze 
VAD. 

Inkomens- en vermogensverbetering 

De meeste belangstelling zal wel uitgaan naar de inkomens- en ver
mogensverbetering die de werknemers van de VAD mogen verwachten. 
Zij ontvangen nu al meer dan f 500 mln. per jaar uit winstdeling. Zo 
gezien doet de f 500 mln. die de regering hun als VAD wil laten geven, 
wel wat magertjes aan. Welke bedragen zal overigens een gedeeltelijk 
landelijk stelsel in feite opleveren, wanneer de ondernemingen trach
ten hun afdrachten zoveel mogelijk te beperken? 

In 1973 spaarden de onder de vennootschapsbelasting vallende onder
nemingen, die volgens de interimnota VAD-plichtig worden, circa f 6,5 
mld. Het moet bij ondernemingsgewijze VAD derhalve mogelijk zijn 
hun ca. 2 miljoen medewerkers gemiddeld toch wel voor f 1.000 per 
jaar VAD-aanspraken te geven (misschien niet in een slecht jaar als 
1975). Zoals wij zagen, kan dat tegen de pensioengerechtigde leeftijd 
leiden tot een vermogen ván circa f 70.000. Hetgeen wèl de moeite 
waard lijkt. 

Bij een uitsluitend ondernemingsgewijze VAD-stelsel zou een groot aan
tal werknemers echter niets ontvangen. Voor hen zou investeringsloon 
een compensatie kunnen vormen. Dit is een extra loonsverhoging in 
plaats van VAD, die natuurlijk eveneens bespaard moet blijven. Onder
nemingen mag men investeringsloon alleen laten uitreiken indien het 
uit de winst kan worden betaald. Voor werknemers die niet in op winst 
gerichte produktiegemeenschappen werkzaam zijn (personeel van zie
kenhuizen e.d.), zouden de toekenningen tot prijsverhogingen leiden. 
Voor het investeringsloon van ambtenaren - de nota spreekt in VAD
kader niet over hen - zou de overheid aan de nationale beleggings
gemeenschap die de interimnota wil inschakelen voor het beheer van 
alle VAD-aanspraken, obligaties kunnen afgeven 12. 

Het CPB heeft voor enige alternatieven berekend hoeveel inkomen de 
werknemers - uitgaande van 1964 en in prijzen van 1964 - na tien 
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jaar, d.w.z. in 1973, bij een gelijkmatig over die periode gespreide in
voering, meer zouden ontvangen als zij voor slechts 20% in de over
winst delen, hetzij in VAD-vorm, hetzij als investeringsloon. Het zou, 
als de omvang van de investeringen niet door VAD wordt aangetast, 
circa f 1.700 mln. zijn, of gemiddeld ruim f 500 per werknemer. In prij
zen van 1975 is dit eveneens ruim f 1.000 per jaar (maar bij slechts 
20% van de overwinst!). Bij het ongunstigste alternatief, als niets van 
de VAD voor investeringen wordt gebruikt - hetgeen praktisch on
denkbaar is -, zou het nog circa f 400 zijn. 

Consequenties voor de prüzen en lonen 

Wat de werknemers reëel meer ontvangen, zal vooral afhangen van de 
prijsgevolgen. Aangezien bij ondernemingsgewijze VAD voor de onder
neming in feite slechts een gedeeltelijke vervanging plaatsvindt van de 
traditionele kapitaalverschaffers door personeelsleden als eigenaars 
van de vermogensaanwas, is er geen noodzaak om tot prijsverhogingen 
over te gaan. Door het betrekken van de werknemers bij de winstver
deling kan zelfs de arbeidsproduktiviteit stijgen, waardoor ruimte voor 
prijsverlagingen ontstaat. Bij een landelijk stelsel zal er geen sprake 
zijn van een toenemende arbeidsproduktiviteit en de ondernemings
leiding zal de VAD-afdrachten mede daardoor eerder als een extra kos
stenfactor proberen door te berekenen. Door het blokkeren van de 
VAD-aanspraken zal de mogelijkheid tot prijsverhogingen voorlopig 
evenwel beperkt blijven. Het Centraal Planbureau heeft berekend, dat 
zelfs bij volledige doorberekening (hetgeen bij een landelijke VAD niet 
eens mogelijk is) en het toekennen van 40% van de overwinst aan de 
werknemers de prijsstijging uit hoofde van het invoeren van VAD 
hoogstens 5% kan bedragen. Het CPB acht onder gunstige omstandig
heden (bij ondernemingsgewijze VAD) enige prijsdaling zelfs niet uit
gesloten. Per 1 % extra toename van de produktiviteit valt, volgens de 
CPB-berekeningen, 40 à 50% van de VAD te bekostigen. 

De regering hoopt, dat van het toepassen van de VAD een matigende 
invloed zal uitgaan op de loonontwikkeling. Zij mag dit inderdaad ho
pen ten aanzien van een ondernemingsgewüs VAD-stelsel. Personeels
leden die delen in de winst van de eigen onderneming, hoeven bij loon
onderhandelingen niet meer het onderste uit de kan te halen. Vallen 
de winsten later mee, dan krijgen zij toch een deel daarvan. Van een 
landelük stelsel, waarbij een meevallende winst merendeels naar vreem
den wegvloeit, mag nauwelijks enige matigende uitwerking worden ver
wacht. Goed werkende ondernemingen zullen, integendeel, zelfs ge
neigd zijn meer voor de eigen medewerkers te doen, bijv. met betrek
king tot pensioenen of huisvesting, om zoveel mogelijk winst weg te 
werken. 

Besparingen, economische groei en werkgelegenheid 

De regering wil de ondernemingen dwingen in de nationale beleggings-
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gemeenschap die VAD-aanspraken gaat beheren, uitsluitend vermogen 
in te brengen l3 , zelfs wanneer zij niet in staat zijn dit vermogen rendabel 
te gebruiken. Een inbreng in contanten is namelijk verboden. Hierdoor 
wordt een gedeelte van de nationale besparingen in een verkeerde 
richting geleid en dientengevolge zullen de economische groei en de 
werkgelegenheid nadelig worden beïnvloed. Door de werkgevers toe 
te staan contanten over te maken, zou zelfs een betere kapitaalallocatie 
zijn te bereiken. Bij een louter ondernemingsgewijze deelgerechtigd
heid kan een toename van de produktiviteit een grotere winst en meer 
besparingen opleveren. Tot dusver heeft het invoeren van onderne
mingsgewijze winstdeling in Nederland of van ondernemingsgewijze 
vermogensaanwasdeling in Frankrijk dan ook niet tot lagere koersen 
voor aandelen geleid14. 

Hierbij moet wel worden aangetekend, dat het betrekken van het 
personeel in de winstverdeling in beide landen vrijstelling van ven
nootschapsbelasting met zich meebracht voor de betrokken werk
gevers. Het kan zijn, dat het verwezenlijken van de voorstellen van de 
Nederlandse regering, met hun ongunstiger uitwerking op de produkti
viteit, de kapitaalallocatie, de besparingen en de economische groei, 
en waarbij wél vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn over VAD
aanspraken, een minder prettige uitwerking krijgt op de aandelen
koersen. Daarbij wordt de kapitaalvoorziening misschien toch al wat 

~ moeilijker vanwege geringere besparingen. Wanneer de werknemers 
uit de hun toekomende winst de "werkelijke" waarde (bijv. een beurs
koers) betalen voor de ten bate van hen aan de beleggingsgemeen
schap af te geven aandelen, gaan zij niet via deze aandelen meedelen 
in de in het verleden reeds tot stand gekomen vermogensaanwas, 
zoals soms wordt beweerd 1S. 

Tenslotte heeft het Centraal Planbureau berekend wat na dertig jaar 
- dus in 1993 - het verlies aan groei voor het nationale inkomen 
zou zijn indien wordt afgezien van een extra produktiviteitsstijging, 
een betere kapitaalallocatie en minder loonstijging, terwijl tenslotte is 
verondersteld, dat bij deblokkering 50 % wordt ontspaard en niet wordt 
vervangen door andere besparingen. Dit zou het geval kunnen zijn bij 
een landelijke VAD, waarbij in geval van deblokkering de onderneming 
de eertijds voor de werknemers ingebrachte vermogensaanwas moet 
innemen. Bij een toekenning van 40 % van de overwinst aan de werk
nemers en tien jaar blokkering zou dan de groei van het nationale 
inkomen in 1993 circa 11,9 % lager zijn, d.w.z. circa 3,9 % in plaats 

l~ Zie voor de problemen die zich bij de inbreng van vermogensaanspraken in de nationale 
beleggingsgemeenschap kunnen voordoen. F. L. G. Slooff: .. De VAD-aanspraken van de werk· 
nemers en hun belegging", in ESB. 25 juni 1975. 

14 Zie het in noot 10 genoemde boek, hoofdstuk VIII. par. 2. 

1! Zie bijv. O. C. N. M. Heemskerk "Een "vad" vol rislco·s··. in Politiek Nieuws. juni 1975. 
Een uitvoeriger beschouwing over de gevolgen voor kapitaalvoorziening is te vinden in "Ver
mogensaanwasdeling en bespanngen" van F. L. G. Slooff, in ,,8ondsspaarbanken", juli-augus
tus 1975. 
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van 4,4 % belopen. Bij een ondernemingsgewijze VAD mag men, ook 
op lange termijn, eerder een gunstige uitwerking op de economische 
groei verwachten 16. Daaromtrent heeft het CPB geen berekeningen 
gemaakt. Het zou nuttig zijn, zodra meer concrete gegevens over de 
in te voeren VAD beschikbaar zijn, het CPB de gevolgen daarvan 
te laten ramen. Daarbij zou dan, waar nodig, onderscheid moeten 
worden gemaakt tussen landelijke en ondernemingsgewijze toepassing 
van VAD. 

V. DE MEEST GESCHIKTE VAD-VORM OM TOT GELIJKMATIGER 
INKOMENS EN VERMOGENS TE KOMEN 

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden, dat de door de 
KVP steeds voorgestane ondernemingsgewijze VAD in het algemeen 
verre de voorkeur verdient boven een landelijke deelgerechtigdheid. 
Aan een gemengd stelsel kleven niet alleen alle nadelen van een lan
delijk systeem, maar daarenboven zullen de voor algemene doeleinden 
beschikbaar komende bedragen (zelfs bij verregaande dwang waar
schijnlijk nog geen f 100 per gerechtigde) voor een belangrijk deel 
worden opgeslorpt door een ingewikkelde en kostbare administratie en 
controle. Het lijkt mij niet verantwoord werknemers voor te spiegelen 
dat zij uit deze VAD een redelijke aanvul/ende pensioenvoorziening 
mogen verwachten. , 

Als instrument om een grotere gelijkheid te bereiken voldoet de onder
nemingsgewijze VAD in zoverre niet, dat de toekenningen aan werk
nemers in de ene onderneming groter zul/en zijn dan in de andere 
en dat in een vrij groot aantal produktiegemeenschappen VAD niet toe
passelijk is. Voor degenen die in produktiegemeenschappen zonder 
winstdoel werkzaam zijn, en voor degenen die in winstgevende onder
nemingen werken waar VAD niet uitvoerbaar is, kan als alternatief 
investeringsloon worden genomen. Dit heeft wel nadeliger neven
effecten dan ondernemingsgewijze VAD. Meer gelijkheid tussen de 
werknemers - èn tussen de kapitaalverschaffers - van onderne
mingen met een VAD-regeling is bereikbaar door beide produktiefac
toren overeenkomstig hun bijdrage aan de toegevoegde waarde in de 
overwinst te laten delen. Binnen de ondernemingen kan men gelijke 
bedragen per hoofd toekennen. Abnormaal hoge VAD-aanspraken voor 
werknemers van ondernemingen met buitensporige winsten zijn in de 
eerste plaats te bestrijden door een effectief prijsbeleid. Voor zover 
dit niet lukt, valt te denken aan een progressie in de vennootschaps-

16 Voor een uitvoeriger beschouwing van de gevolgen van het invoeren van VAD zij nogmaals 
verwezen naar het in noot 10 genoemde boek. hfdst. VIII. 
lJ Dit lijkt in strijd met de poging van de KVP-kamerfractie om de vennootschapsbelasting te 
verlagen, maar men zou tegenover een hoger tarief voor extreme winsten misschien ook een 
lager tarief kunnen stellen voor weinig winstgevende ondernemingen. De bepleite verJaging 
over de gehele linie 'lijkt ook als maatregel om de we r kg el e gen hei d te bevorderen 
weinig doordacht. 
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belasting, die toeneemt naarmate het rendement over het eigen ver
mogen een zeker percentage meer overtreft17. Ik vraag mij af of een 
zo in de praktijk gebrachte ondernemingsgewijze VAD op langere 
termijn gezien, ook landelijk, niet meer zal bijdragen tot gelijkmatiger 
inkomens en vermogens dan een landelijk stelsel met waarschijnlijk 
ontwijkingen op grote schaal en een ongunstiger uitwerking op de 
economie. 

Overigens begrijp ik niet goed, waarom in de interimnota enerzijds 
zoveel bezorgdheid wordt geuit over het bereiken van zo gelijk moge
lijke VAD-aanspraken, maar anderzijds zo weinig wordt bijgedragen 
aan het wegnemen van veel grotere ongelijkheden tussen de inkomens 
van de meeste werknemers en een aanta! zelfstandigen. De regering 
ziet geen kans de vrije beroepen behoorlijk aan te pakken via tarief
stelling - en ik geloof ook niet dat daar veel mee valt te bereiken -
maar voorlopig zal er geen grotere progressie komen in de inkomsten
belasting (het enige hiertoe effectieve middel). Het ontgaan van in
komstenbelasting door in BV's te vluchten wordt evenals een moge
lijke hogere belasting der grote vermogens slechts nader onderzocht. 

Laat mij eindigen met te stellen, dat het ook ten aanzien van de VAD
voorstellen nog altijd beter is ten halve te keren dan ten hele te 
dwalen. Ik hoop dat hiernaar gehandeld zal worden. 
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Grenzen en mogelijkheden van de 
sociale zekerheid 

G. M. J. Veldkamp'" 

1. Stijgende kosten 

Gedurende de laatste tien jaar is - in het licht van de stijgende kosten 
van de sociale zekerheid aan de ene kant en een aantal openst8ande 
behoeften op sociaal gebied aan de andere kant - herhaaldelijk ge
discussieerd over grenzen en mogei!jkheden van de sociale zekerheidl. 
De discussies daarover vonden en vinden plaats in een periode die 
zowel politiek als economisch en maatschappelijk getypeerd kan worden 
als een overgangsperiode en die langzamerhand naar veler opvatting 
wetenschappelijk onvoldoende geanalyseerd is. Gedurende deze periode 
zijn wij geconfronteerd met een aantal veranderingen in het maatschap
pelijk en economisch leven, die we aanvankelijk beschouwden <:lis 
tijdelijke afwijkingen van een tamelijk vaststaand structureel model. We 
hebben dit kunnen waarneme:1 op velerlei gebied: op het terrein van de 
modellen van de democratie, zowel op staatkundig als op maatschap
pelijk en economisch gebied, op het vlak van de veranderingen in het 
r.onsumptie- en vrijetijdspatroon en op het gebied van de snelle ver
anderingen in de verschillende vormen van produktie en de daaronder 
begrepen maatschappelijke dienstverlening. 

Zien we nu om naar de laatste tien jaar en naar de pogingen om grote 
collectieve verschijnselen zoals dat van de sociale zekerheid daarin 
te herwaarderen, dan moeten we vaststellen, dat iedere poging waarbij 
het sociaal-economisch stelsel-in-beweging van de laatste tien jaar 
werd beschouwd als de pendel van een in beweging zijnd uurwerk, 
tenderend naar hetzelfde evenwichtspunt, voor een vruchtdragende 
analyse tekort is geschoten. Immers, wie zich ernstig rekenschap geeft 
van de fundamentele verschuivingen in democratisch en sociaal-econo
misch opzicht in die periode, moet begrijpen dat de herwaardering van 

• Dr. Veldkamp, oud·minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (1961-1967) en oud·staats· 
secretaris van Economische Zaken (1952-1961), is sedert 1967 voorzitter van de Staatscommissie 
voor de Vereenvoudiging en Codificatie van de Sociale Zekerheidswetgeving. De heer Veldkamp 
is verder voorzitter van de regeringsdelegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie In 

Genève en van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid. Tevens is hij lid van de Com
missie voor Research van de Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid. (Red.). 

1 Zie F. Hartog: "De lasten van de sociale verzekering in de volkshuishouding", in Sociaal 
Maandblad Arbeid (SMA), 1969; G. M. 1. Veldkamp: "De economie van de sociale zekerheid", 
in SMA, 1969; voorts "Sociale zekerheid tot (w)elke prijs", Deventer, 1973; "Evolution and 
financing of medical care", in Yearbook 1971 of the European Institute of Social Security, 
Leuven, 1972; David Alan Ehrlich: "The health care cost explosion - which way now?", 
Genève, 1975. Tenslotte zij gewezen op de studieconferentie die de Raad var. E:..Jropa van 11 
tot 13 november 1975 in West-Berlijn organiseert over de wijzigingen van dG bevolkingsstruc
turen in Europa en de stijging van de sociale lasten. 
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een zo belangrijk instituut als dat van de sociale zekerheid - in 
kwantitatief opzicht het grootste van de collectieve sector - een 
volledige herbeziening nodig maakt op de structuur van dat stelsel, 
niet alleen op zichzelf, zoals sommige politieke sloganmakers ons 
willen doen geloven, maar in het licht van de veranderde structuur van 
de maatschappij en van de volkshuishouding, niet van gisteren, van
daag en morgen, maar in het licht van tenminste de vijfentwintig jaar 
die vóór ons liggen2 . 

2. Uitgangspunten 

Het stelsel van sociale zekerheid zoals wij dat kennen, vindt zijn 
bakermat in de op de particuliere verzekering georiënteerde vormen 
van sociale verzekering die zich vanaf de eeuwwisseling in de Westerse 
wereld ontwikkeld hebben. Deze vormen van sociale verzekeringen 
waren fundamenteel gekenmerkt door de aan de particuliere verzekering 
inherente beginselen van het ruil-evenwicht, de beginselen quid pro quo 
en do ut des, met andere woorden, de volstrekte belangenafweging 
in het synallagma van risico, premie en uitkering. In een vroege studie 
heb ik die situatie getypeerd als de individualistische karaktertrekken 
van de sociale arbeidsverzekering3. 

Bij die individualistische bakermat is onze sociale zekerheid niet blijven 
staan. Zij is uitgegroeid tot een collectieve voorziening - en, zoals 
ik zei, de grootste -, zij het opgesplitst in takken van voorzieningen, 
die het proces van horizontale inkomensverdeling in sterke mate hebben 
bepaald en implicaties hebben voor de verticale inkomensverdeling4. 

Wanneer men de talrijke definities die van sociale zekerheid in de 
loop der tijden gegeven zijn, van al hun bijkomstige - /'art pour /'art 
- franje ontdoet, komt men tot de conclusie, dat het er bij sociale 
zekerheid in wezen om gaat de (consumptieve) bestedingsmogelijkhe
den van de individuen zo gelijk mogelijk te houden, zowel bij het weg
vallen van de inkomensbron als bij het ontstaan van voor het individuele 
budget extra zware - niet te dragen - lastens. 

Traditioneel, in het licht van om politieke voorkeur gekozen verzeke
ringsstelsels, is in ons land die sociale zekerheid gerealiseerd door 

~ Ik zal daarop binnenkort meer uitvoerig ingaan in een studie over "An outlook for soeial 
policy till the end of the century" voor de in noot 1 vermelde studieconferentie van de Raad 
van Europa. Zie ook mijn eerdere studie voor het International Institute for Labour Studies in 
Genève over "The coherence of soeial security policy", in International Labour Review, 1973, 
pag. 357 e.v. 
3 Zie mUn "Individualistische karaktertrekken in de Nederlandsche sociale arbeidsverzekering" 
(diss.). 1949; N. E. H. van Esveld: "Het rechtskarakter onzer sociale verzekering" in SMA, 1950; 
pag. 226 e.v.; C. P. M. Romme: "Staatspensionering", 1950; mijn "Ouderdomsverzekering", 
1950; mijn "Economische orde en sociale politiek", 1950; M. G. Levenbach: "Sociale zekerheid", 
in Arbeidsrecht, Alphen aid Rijn. 1951; maar ook 25 jaar later: N. E. H. van Esveld en 
G. M. J. Veldkamp: "Vrijheid en dwang in het arbeidsrecht", in SMA, 1975, pag. 286 e.v. 
'Zie bijv. H. Deleeek: "Inkomensverdeling, sociale zekerheid en sociaal beleid", Antwerpen, 
1972; I. Metze: "Soziale Sicherung und Einkommenverteilung", Berlijn, 1974; preadviezen van 
A. F. Bakhoven, Y. M. Ypma, H. Deleeek en J. G. Rietkerk voor de Vereniging VOOr Staathuis
houdkunde, Den Haag, 1974; V. Halberstadt, A. F. Bakhoven, J. J. A, Berger, C. de Galan, 
G. M. J. Veldkamp en Y. M. Ypma: "Economie van de sociale zekerheid", Deventer, 1974. 
5 "The coherence of social security policy", t.a.p., pag. 357. 
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het heffen van premies, aanvankelijk al!een over loon inkomen, en later 
voor de volksverzekering over alle inkomen. De heffingen werden 
dienstbaar gemaakt voor uitkering aan degenen die door omstandig
heden buiten hun w:1 zonder het relevante inkomen kwamen te zitten, 
dan wel voor bijzondere hoge uitgaven kwamen te staan. Politiek 
gezien was de doelstelling derhalve horizontale inkomensverdeling; in 
de praktijk slopen elementen van verticale inkomensverdeling in, zowel 
door - in vergelijking tot de andere EG-landen bescheiden - over
heidsbijdragen als door het in de volksverzekering, de kinderbijslag
verzekering voor loontrekkenden en de ziekenfondsverzekering ge
hanteerde stelsel van procentuele premies bij gelijke uitkeringen6. 

In de ontwikkeling van de sociale zekerheid in de laatste decennia 
laten zich, althans in de Westerse wereld, twee belangrijke elementen 
onderkennen, nl. het element van de generalisatie7 - dat is het onder 
de sociale zekerheid brengen van steeds bredere groepen van de be
volking, zoal niet de gehele bevolking, hetzij globaal, hetzij gedifferen
tieerd - en dat van de adequate dekking om er voor te zorgen dat 
de bestedingsmogelijkheden van degenen die in de sociale zekerheid 
dekking vinden bij het wegvallen van de inkomensbron, dan wel bij 
het ontstaan van extra zware lasten, gelijk blijven of, wil men het 
anders zeggen, niet worden aangetast8. Wanneer aan beide elementen 
recht is gedaan, blijft de burger bij het wegvallen van de inkomensbron 
of bij het ontstaan van extra zware lasten economisch in dezelfde positie 
en kan hij ook maatschappelijk zichzelf blijven. Voor de maatschappij 
als geheel is de sociale zekerheid vanuit die gezichtshoek belangrijk, 
in zoverre er enerzijds geen "underdog-situaties" ontstaan en ander
zijds in zoverre de totale koopkrachtige vraag in stand blijft9. 

Ik wil niet verhelen dat de druk ten gunste van optimale sociale zeker
heidsregelingen voor zo breed mogelijke lagen van de bevolking in 
sterke mate gestimuleerd is - dat geldt niet alleen voor Nederland, 
maar voor alle landen van de wereld, de ontwikkelingslanden niet uit
gezonderd10 - door de goede regelingen die eerder zijn ontwikkeld 
aan de overheidskant, voor ambtenaren en militairen, en in het be-

6 Zie ook de VN-publikatie '"lncomes in Post-War Europe··. Genève. hfdst. 6. pag. 27; en A. 
Foulon, G. Hatchnel en P. Kende: "Un premier bilan de la redistribution des revenus en 
France", in Consommation, 1973, nr. 4, pag. 79/80. Het proces van verticale inkomensverdeling 
wordt versterkt door het verhogen van loon- en inkomensgrenzen voor de grondslag van de 
premieheffing. 

7 Zie o.m. mijn rapport voor de EEG-Commissie over "De tendensen van het sociale recht in 
de EEG". m.m.v. de hoogleraren Lyon Caen (Frankrijk). Herschel (Duitsland). Houben (Belgie). 
Mancini (Italië) en Kaiser (Luxemburg). 

8 Vgl .. ,De toereikendheid van de sociale zekerheid", in Jaarboek 1970 van het Europees 
Instituut voor Sociale Zekerheid, Leuven. 1970. 

ç In een recent televisieinterview wees de president van De Nederlandsche B,mk, dr. 1. Zijlstra, 
terecht op dit belangrijke verschilpunt in de economische situatie van nu vergeleken met die 
in de jaren dertig. 

lC Men kan dat voor de ontwikkelingslanden zien wanneer men de beperkte uitgaven voor 
sociale zekerheid in die landen toerekent naar de verschillende groepen waarvoor die regelin
gen gelden, en met name naar burgerlijke en militaire ambtenaren, spoorwegpersoneel, brand
weerlieden, enz. 

44 Politiek perspectief, juli/augustus 1975 



drijfsleven door de sterke bedrijven, in het bijzonder voor de bovenlaag 
van hun werknemersbestandll. 

3. De sociale zekerheid in de volkshuishouding 

Wanneer men ziet dat de uitgaven voor de wettelijk geregelde sociale 
zekerheid in 1974 op onze economie een beslag hebben gelegd van 
tenminste 37 miljard gulden of 21,7 % van ons netto nationaal inkomen 
tegen marktprijzen (voor 1975 staan mij nog geen gegevens ter be
schikking) 12, dan is het duidelijk dat alles wat we met betrekking tot 
de sociale zekerheid doen, niet meer los te zien is van het hele proces 
van inkomensverdeling en a fortiori van de hele werking van onze 
volkshuishouding. Zo kan sociale zekerheid zowel naar prestatiekant 
als naar heffing kant niet meer los gedacht worden van de andere eco
nomische processen13 In de publieke sector denk ik daarbij bijvoor
beeld aan de overheidssubsidies voor woningbouw, de overheidssubsi
dies voor de stimulering van de werkgelegenheid en die voor cultuur
bevordering, maar ook denk ik daarbij aan de overheidstarieven voor 
diensten en aan alle vormen van belastingheffing. In de particuliere 
sector zijn de loon- en prijsvorming voor goederen en diensten en de 
consequenties daarvan voor de internationale concurrentiepositie bijzon
der relevant. 

Wil men het vraagstuk bezien vanuit de sociale en politieke invalshoek, 
dan laat zich het stelsel van sociale zekerheid niet los denken van het 
gehele proces van de maatschappelijke inkomensverdeling. Dan worden 
wij geconfronteerd met vragen omtrent de samenhang van bijvoorbeeld 
de wens van een zo gelijk mogelijk inkomen bij niet-werken en bij 
werken, met de gelijke beloning van bijvoorbeeld mannen en vrouwen, 
van jeugdigen en niet-jeugdigen, alsmede met behoeftebeloning en 
prestatiebeloning, beloning voor gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde 
arbeid. De economist en de jurist en natuurlijk juist de politicus stoten 
hier hun hoofd tegen ethische normen, die zelden vertaald zijn in 
economische en juridische normen op het tijdstip dat er behoefte aan 
bestaat14. En zoals de praktijk van de communistische landen het leert, 
heeft ook de botte bijl van het geweld daar nog nooit een oplossing 
voor gevonden. 

11 Het zou interessant zijn een cijfermatig overzicht op te stellen van het kostenpakket voor 
deze categorieën werknemers, vergeleken met dat voor de werknemers in het algemeen en 
voor de (kleine) zelfstandigen. Ik heb de indruk dat met deze - langza",erhand, zij het cijfer
matig niet exact, wel bekende - gegevens te weinig rekening wordt gehouden. 
12 Gemakshalve ~ebruik ik maar de cijfers die Rietkerk hanteerde in zijn preadvies voor de 
Vereniging voor Staathuishoudkunde. t.a.p., pag. 58. 
13 Dit thema heeft centraal gestaan op een "round-table conference" van het Europees Instituut 
voor Sociale Zekerheid in Elsenör (Denemarken) in september 1974 en het staat opnieuw ter 
discussie op een aansluitende conferentie van dit instituut in Straatsburg van 22 tot 26 oktober 
a.s. met preadviezen van de hoogleraren M. A. Coppini (Rome). A. Maynard (York), V. Halber
stadt (Leiden) en H. Brochier (Parijs). 
" Zie ook N. E. H. van Esveld en G. M. J. Veldkamp: .. Vrijheid en dwang in het arbeidsrecht"'. 
t.a.p. 
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4. Leemten versus overbedeling 

Als mij gevraagd wordt welke "leemten" er bestaan in het systeem 
van sociale voorzieningen en welke categorieën van sociale voorzie
ningen "overbedeeld" zijn, dan moet ik in het licht van het voorgaande 
zeggen, dat men - in een wijs politiek beleid - geIsoleerd helemaal 
niet kan spreken van "leemten" en "overbedeling" van de sociale 
zekerheid. Men moet de zogeheten "leemten" en "overbedeling" altijd 
zien in samenhang met het geheel: hoe kunnen namelijk in het hier
vóór geschetste geheel leemten worden opgevuld met inachtneming 
van alle sociale en economische consequenties van dien? 

In het licht van het vorenstaande - en in overeenstemming met de 
internationale literatuur ter zake - is er bij ons helemaal geen sprake 
van overbedeling. Maar wel rijst de vraag of sommige sectoren -
die op zichzelf niet overbedeeld zijn - relatief niet beter bedeeld zijn 
dan andere sectoren, die leemten vertonen. Zelf heb ik in het kabinet
Oe Quay de SER advies gevraagd over het beginsel van een volks
verzekering voor arbeidsongeschiktheid15, en ik begrijp de waardering 
van Andriessen (in zijn rede voor de partijraad van de KVP op 20 juni 
jl.) en trouwens ook van andere politici voor het ontwerp algemene 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van Mertens, ook al weten we nog 
niet hoe we haar adequaat moeten uitvoeren, en met name hoe we de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst moeten bemannen 16. Ook heb ik 
nog geen politicus gezien die niet voor het pensioenvergelijk van de 
Stichting van de Arbeid is, al weten we allemaal dat het de sociale 
lasten enorm zal doen stijgen. Iedereen vindt voorts dat de lasten voor 
de geneeskundige verzorging beter moeten worden verdeeld; daarvoor 
heb ik in 1966 een oplossing gegeven in het ontwerp van wet voor de 
beperkte volksverzekering, dat ik mede onder druk van de KVP- en de 
PvdA-fracties in de Tweede Kamer moest terugnemen. Een overeen
komstige oplossing zal, naar het zich laat aanzien, na tien jaar nog eens 
door Hendriks beproefd worden. Als ik de Handelingen correct lees, 
wil iedereen ook een betere regeling voor de werkloosheidsvoorzie
ningen ten behoeve van de oudere categorieën zelfstandigen, en als 
ik zeg dat de arbeidsvoorziening, geschoeid op de leest van de laatste 
dertig jaar, voor een adequate bijdrage tot de oplossing van het werk
loosheidsvraagstuk onvoldoende is toegerust, dan zeg ik op een heel 
bescheiden wijze wat politici van a!le politieke partijen, de PvdA en 
de VVD inbegrepen, in ieder politiek praatje veel klemmender naar 
voren brengen. 

Maar de nood van de zwakken van ons volk is - als het om de formu
lering van de politieke desiderata gaat - het meest dierbare waar 

15 Zie de adviesaanvrage van 24 augustus 1962 aan de SER over het sociale zekerheidsbeleid 
op langere termUn, en met name onderdeel 4 van deze adviesaanvrage. 
16 Zie ook mUn opstel "Structureel denken in WAO-balans en perspectief', uitg. GMD, 1974. 
pag. 22 e.v. 
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iedere pol itieke partij zich van ganser harte voor inzet. Daarna gaat 
iedereen dan over naar het hoofdstuk van de klachten over te hoge 
sociale lasten en overeenkomstige overheidsuitgaven, naar misbruik 
en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen en naar de discussie 
over te hoge belastingdruk1? 

5. Herstructurering 

Na deze wat cryptische opmerkingen zou ik graag willen terugkeren 
naar ons hoofdthema. [k heb geprobeerd duidelijk te maken, dat ons 
probleem niet is gelegen in de vraag of er een volksverzekering voor 
arbeidsongeschiktheid moet komen, een volksverzekering voor gezond
heidszorg en eventueel een voor werk[oosheidsvoorzieningen - in 
plaats van de veelheid van onduidelijke bestaande regelingen -, een 
betere pensioenvoorziening en een anders geaarde arbeidsvoorziening; 
nee, wij moeten het geheel van onze sociale zekerheid definitief gaan 
herstructureren in de maatschappelijk-economische ontwikkeling van 
morgen. We mogen daarbij niet kurieren am Symptom. Het optrekken 
bijvoorbeeld van de premiegrenzen, zoals aangekondigd in de Interim
nota Inkomensbeleid van de regering 18, lijkt mij op dit ogenblik een 
volstrekt ongewenst middel. De consequenties ervan liggen vooral in 
een zwaardere belasting van de middengroepen en een verlichting voor 
de [agere inkomensgroepen. Hoe sympathiek dat ook klinkt, er zijn met 
de financiering van de sociale zekerheid heel andere vraagstukken aan 
de orde. 

Zoals ik in het begin van dit opstel heb gezegd, ligt de bakermat van 
ons stelsel van sociale zekerheid in de op de particuliere verzekering 
georiënteerde vormen van sociale verzekering, die zich vanaf de eeuw
wisseling in de Westerse wereld hebben ontwikkeld. Daarin ligt in 
wezen ook de oorzaak van het systeem van premieheffing voor de 
werknemersverzekeringen naar de grondslag van het loon en van de 
volksverzekeringen naar de grondslag van de loon- en inkomstenbe
lasting19 . Maar wie thans naar de sociale zekerheid als geheel ziet, 
moet zich de vraag durven stellen, zowel kijkend naar Neder[and als 
naar tal van andere landen in de wereld, of de verzekeringsgrondslag 
- daargelaten of deze nu traditioneel of modern geïnterpreteerd wordt 
- zoal niet achterhaald dan toch wel gekunsteld is. 

Wanneer we politiek gezien nu eens werkelijk de oogkleppen zouden 
willen afgooien en de materie scherp sociaal-economisch zouden willen 
analyseren, ook als dat zou betekenen het overbruggen van traditionele 

17 Het is de oude klacht van een van de beste politici die wij ooit gehad hebben, nl. dr. W. 
Drees Sr., dat alle partijen het altijd - zij het met kleine, onbelangrijke nuances - eens zijn 
over de desiderata, maar daarna een stok zoeken om de uitgaven-hond te slaan. W3t de 
nuances betreft, verwijs ik naar mijn opstel "Pol itiek en sociale pol itiek in de Duynstee
bunde! "Politiek, parlement en democratie", Deventer, 1975, pag. 239 e.v. 
18 Zie noot 6. 
19 Ik neem daarbij het in Nederland in de jaren vijftig gevonden pol itieke compromis natuurlijk 
in aanmerking. Zie ook mijn "Sociale triptiek", Den Haag, 1968, pag. 56 e.v. 
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vermeende partijtegenstellingen, dan moet toch iedereen erkennen dat 
de sociale zekerheid in ieder geval een collectieve voorziening is ge
worden - en zelfs de grootste - zoals de PTT, het publieke vervoer, 
de waterstaat, onze nationale veiligheid en dergelijke. Moeten wij ons 
dan niet afvragen, wat in het licht van de volkshuishouding als geheel 
- zoals de Miljoenennota het gelukkig sedert enige jaren reeds doet, 
de belastingdruk in aanmerking nemend - de meest doelmatige finan
ciering van de sociale zekerheid is? Het geïsoleerd optrekken van 
inkomensgrenzen is voor dat immense vraagstuk een zaak en bagatelle. 
Dan gaat het eerder om alternatieven zoals die waarmee de raad
gevende bureaus Berenschot en Bosboom en Hegener zich bezig hebben 
gehouden2o

, alsmede het rapport van de commissie-Vos, die alle ter 
discussie staan in de SER. Ik denk daarbij aan alternatieven zoals 
bijvoorbeeld de spreiding van de financiering van de sociale zekerheid21 

over loonsomheffing, BTW en rijksbijdrage22. Dáárover moeten wij 
fundamenteel denken, en misschien gebeurt dat ook wel - alleen 
wachten we al heel lang op het resultaat van het denken. 

6. Wat staat te doen? 

Ik heb hiermee - dacht ik - duidelijk gemaakt, dat we als we het 
over herstructurering van de sociale zekerheid hebben, niet over die 
dingen moeten praten die een oude vakbondsleider zoals Toon Middel
huis, tijdens de naoorlogse loonpolitieke discussie, in zijn sociaal
politieke jargon - ontleend aan het tabakstekort in de Tweede Wereld
oorlog - "peukjes rapen" noemde. Wanneer we werkelijk over her
structurering van onze sociale zekerheid willen denken, dan moeten 
wij vooruit durven te zien naar de grondslagen van onze sociaal-econo
mische politiek tot het jaar 2000 23 

Een fundamentele benadering met name voor de sociale politiek _ 
en meer in het bijzonder voor de sociale zekerheidspolitiek - heb ik 
helaas in het advies van de Programadviescommissie van het CDA 
gemist24 Ik heb begrepen dat dit speciale nummer van Politiek perspec
tief mede bedoeld is als bijdrage tot nadere concretisering van het 
CDA-program. Als bescheiden proeve voor het beperkte onderdeel 
dat de sociale zekerheidspolitiek in het geheel van de politiek uitmaakt 
- een onderdeel dat op dit ogenblik evenwel het grootste deel van de 

20 "Rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering", uitg. SER, 
1972. nr. 14. 

21 Maar dan natuurlijk de gehele sociale zekerheid; derhalve ook bijv. de financiering van de 
bijstandsregel ingen. 

21 Zie ook N. H. Douben: ,.Vermogende arbeid" (oratie). Nijmegen. 1975. Op deze plaats ga ik 
overigens op zijn suggesties, die ook weer te geisoleerd gehouden zijn, niet in. 
23 Zie mijn "An outlook for social policy till the end of the century", t.a.p. 

24 "Eerste jaarlijks advies van het Permanente Programadviescommissie van het CDA en 
oordeel van het algemeen bestuur"; uitg. CDA. 1975. Ik ga niet voorbij aan het feit, dat op 
pag. 38, sub 2, een aantal vragen terzake wordt gesteld. Maar een program vraagt meer dan 
het stellen van vragen. 
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collectieve sector uitmaakt - zou ik enkele hierna volgende sugges
ties willen doen: 
a. Er is een indringende studie nodig over de samenhang in de komen
de vijfentwintig jaar tussen de factor arbeid in de volkshuishouding, 
de primaire en secundaire inkomensverdeling in het algemeen en meer 
in het bijzonder de sociale zekerheid2s Het is duidelijk, dat de structuur 
van de sociale zekerheid zoals 'Nij die thans kennen, in hoge mate 
bepaald wordt door de hoeveelheid arbeid die verricht wordt en het 
daaraan verbonden inkomen. Maar hoeveel arbeid zal er over vijfen
twintig jaar nog verricht worden? Hebben wij dan de vierdaagse werk
week, de driedaagse werkweek of zijn we al dicht bij het beeld dat 
de Amsterdamse hoogleraar Kuiper ons heeft geschetst van de arbeids
loze maatschappij, waarin we alleen nog maar met inkomensverdeling 
te maken hebben?26 Natuurlijk is die stelling in absolute zin onzin. 
Wanneer men echter de hoeveelheid in de tijd te verrichten arbeid op 
een verticale as afzet, ziet men dat de hoeveelheid maatschappelijk 
verrichte arbeid zich in de loop der jaren naar de horizontale as be
weegt maar deze overigens wel nooit zal snijden27. Het is echter een 
mene tekel voor de sociaal-economische politieke discussie. Immers, 
hoe meer de vrije tijd toeneemt en de arbeidsgebonden tijd, die inko
men oplevert, afneemt, des te minder hebben wij behoefte aan stelsels 
van sociale zekerheid die arbeidsgebonden zijn. In de utopie van 

~ Kuiper zouden ze zelfs helemaal verdwenen zijn. 

, 

b. Bij een echte herstructurering van de sociale zekerheid hebben wij 
diepgaande behoefte aan een vergaande integratie van het heffingstel
sel van onze sociale zekerheid met de belastingheffing, waarbij de 
economische consequenties onder ogen moeten worden gezien voor 
onder meer de inkomensverdeling, de nationale kapitaalvorming en 
optimale concurrentievoorwaarden, in het bijzonder voor onze arbeids
intensieve bedrijven28. 

c. Aan de prestatiekant van ons stelsel van sociale zekerheid zullen 

"Het is ongelooflijk, dat er bij een uitgaveniveau van ± 40 miljard gulden praktisch geen 
qeld wordt uitgegeven voor research op het gebied van de sociale zekerheid. Er is dringend 
behoefte aan diepgaande research en oprichting van een research-instituut voor sociale zeker
heid. Het is voor ons beschamend te zien, hoe een land als Israël - ondanks alle problemen 
waarvoor dit land staat - een nationaal research-instituut voor sociale zekerheid heeft opge
richt, waarin jaarlijks enkele tientallen miljoenen guldens omgaan en waar onder leidinÇJ Ve.!1 

dr. R. Roter studies worden verricht die de gezamenlijke landen van West-Europa tot dusverre 
niet hebben kunnen opbrengen. 
26 Rede gehouden voor de tweedaagse conferentie van het Nederlands Instituut van Psycho-

~, .. " '""''': "" , r ,;,',"oe' '"" 

e 

jaar 1850 2000 

Deze figuur pretendeert geen enkele exactheid en is louter illustratief: volledig gebonden 
arbeid rond 1850 na nauwelijks gebonden arbeid over een aantal decennia. 
2S Vgl. Douben, t.a.p. 
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wij misschien meer moeten gaan denken in globale categorieën. Wij 
zullen ons wellicht los moeten maken, wat de prestatiekant betreft, 
van de oorzaken van inkomensderving om ons met des te groter kracht 
in een nieuw sociaal-politiek instrumentarium op de oorzaken van 
inkomensderving te werpen. Globalisering van het stelsel van uitke
ringen zal wellicht óók een uitgangspunt moeten zijn - zij het ge
differentieerd. Voor korte-termijn-uitkeringen zal de strikte norm voor 
inkomensvervanging in ieder geval gehandhaafd moeten blijven; voor 
langere-termijn-uitkeringen zullen we moeten onderzoeken of een ge
moderniseerde en gedifferentieerde Beveridge-systematiek overweging 
verdient. 

7. Procedure van coördinatie 

Ons stelsel van sociale zekerheid is nationaal een dierbaar verworven 
goed, zoals ons wegennet, ons omroepbestel en sommige andere van 
onze collectieve voorzieningen. Wij moeten een goed stelsel van 
sociale zekerheid handhaven, maar dat kan alleen als we nu onze 
sociale zekerheid fundamenteel durven te herstructureren. Doen we 
dat niet, dan komen we - ongeacht welke regering we hebben -
voor onoplosbare problemen te staan. Wanneer ik dat uitspreek, is 
dat geen kritiek op het bestaande stelsel van sociale zekerheid maar 
veeleer een pleidooi om het vele goede dat dat stelsel kenmerkt en 
waar het internationaal om wordt bewonderd, te handhaven. 

Wij moeten het aandurven om er, in het licht van de kwart eeuw die 
voor ons ligt, een frisse wind doorheen te laten waaien. De vraag is, 
of we daarvoor op het ogenblik het adequate instrumentarium hebben. 
Als ik een vergelijking mag trekken met de bouw van de academische 
ziekenhuizen - waarmee veel minder geld gemoeid is -, dan zie 
ik dat daarvoor een versnelde procedure van coördinatie is ingesteld. 
De sociale zekerheid is - ik zeg het met alle bescheidenheid tegen
over de wetenschappelijke beoefening van de geneeskunde - zowel 
kwalitatief als kwantitatief nog belangrijker. 

Is het moment niet aangebroken voor regering en parlement om in 
nauw overleg met de SER een coördinatieprocedure in gang te zetten 
voor een fundamentele herstructurering van de sociale zekerheid, 
uiteraard met adequate inspraak van alle politieke partijen. Is de tijd 
niet rijp om te overwegen tijdelijk de procedure voorzien in artikel 41 
van de Wet op de Publiekrechtelüke Bedrüfsorganisatie, die toch 
eigenlijk meer geschreven is voor afzonderlijke maatregelen op sociaal 
en economisch gebied, bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar te 
vervangen door een nieuwe overa//-coördinatieprocedure - uiteraard 
met bij de wet omschreven waarborgen - voor de herstructurering 
van het stelsel van sociale zekerheid voor de komende vijfentwintig 
jaar? Mij lijkt zo'n procedure een van de weinige reële om grenzen 
en mogelijkheden van de sociale zekerheid voor de komende vijfentwin
tig jaar op verantwoorde wijze te onderzoeken en nader uit te stippelen. 
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De inflatie heeft ons nog steeds in 
haar greep 

A. H. A. Veenhof'" 

INLEIDING 

Wij spreken vaak uit dat inflatie een diepgeworteld kwaad is dat on
aanvaardbare gevolgen heeft, maar in werkelijkheid zijn we met inflatie 
gaan leren leven en hebben we het gevoel dat de instrumenten van 
de economische politiek de oorzaken van het inflatieverschijnsel niet 
kunnen wegnemen. In het jaarverslag 1974 van De Nederlandsche Bank 
constateert haar president dat deze "ermee-Ieren-Ieven-filosofie" einde
lijk in een verdiend diskrediet raakt. 

Van het begrip inflatie bestaan vele definities. Toch blijkt veelal dat 
bij analyse van dit verschijnsel het accent komt te liggen bij de prijs
stijging. In het kader van dit artikel zullen wij ons beperken tot dit 
aspect van inflatie en ons geheel aansluiten bij het algemene spraak
gebruik, nl. dat we onder inflatie verstaan iedere stijging van de kosten 
van levensonderhoud. 

De inflatie vertoont sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, ook 
in ons land, een trendmatig karakter. De ontwikkeling van de kosten 
van levensonderhoud wordt namelijk door de verschillende conjunctuur
fasen heen niet gekenmerkt door een afwisseling van opwaartse en 
neerwaartse bewegingen, maar door verschillen in groeitempo. 

In de beginperiode na 1945 was het beleid gericht op een vertraging 
van de ontwikkeling der produktiekosten en prijsstijgingen. Deze voor
zichtige politiek had vele jaren succes, maar veroorzaakte op den duur 
wel omvangrijke overschotten op de lopende rekening van de betalings
balans en een voortdurend gespannen arbeidsmarkt. In 1963 werden wij 
dan ook gedwongen een aanpassing door middel van een eenmalige 
structurele stijging van de arbeidskosten door te voeren. Of men 
hierdoor gewend raakte aan hoge stijgingspercentages van lonen en 
prijzen of dat het inflatie-bewustzijn snel begon toe te nemen, zeker 
is dat zich in die zestiger jaren vervolgens een steeds hardnekkiger 
loon- en prijsinflatie in het economisch proces vastzette. Gemeten aan 
het prijspeil van de particuliere consumptie bedroeg de prijsstijging in 
de periode 1956 t/m 1960 gemiddeld 2,7 % per jaar, in de periode 1961 
tfm 1965 gemiddeld 3,9 % per jaar en in de laatste jaren van dat 
decennium gemiddeld 4,5 % per jaar . 

• Drs. Veenhof is plv. I id van het algemeen bestuur van het CDA Deze beschouwing is 
overigens geschreven à titre personnel. (Red.). 
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In het begin van de jaren zeventig kwamen WIJ In een nieuwe fase 
terecht. Er ontstond in vrijwel alle landen een duidelijke hoogconjunctuur, 
die o.a. een sterke stijging van de grondstoffenprijzen tot gevolg had. 
In vele landen werden budgettaire en monetaire maatregelen genomen 
om deze vinnige conjunctuurbeweging af te remmen. Juist toen brak 
de oliecrisis uit. Fysieke schaarste bleef gelukkig achterwege, maar de 
consequenties van de verviervoudiging van de olieprijzen waren enorm. 
De wereldeconomie stagneerde en de inflatie kreeg een geweldige 
extra impuls. Vele ontwikkelingslanden kwamen voor een bijna on
mogelijke taak te staan, maar ook in onze Westerse geïndustrialiseerde 
wereld vielen harde klappen. 

In het begin van 1975 leek het gevaar van een verdere inflatiestijging 
even af te nemen. Het eerder aangehaalde jaarverslag van De Neder
landsche Bank schrijft hierover: "Misschien kan ten aanzien van de 
inflatie in ons land worden gesproken van een beginnende verbetering". 
Ook internationaal werden deze geluiden gehoord en de eerste maan
den van dit jaar leken een bevestiging van deze uitspraken in te houden. 
De allerlaatste berichten uit de Verenigde Staten en het onlangs ver
schenen halfjaarlijkse rapport van de OESO (Organisatie voor Econo
mische Samenwerking en Ontwikkeling) spreken echter weer over de 
kans op nieuwe inflatiegronden, die dan wel bij een hoge springplank 
van 8 % gaan beginnen. 

Zo te zien heeft de inflatie ons nog steeds in haar greep. Bestrijding 
ervan is noodzakelijk, maar moet geschieden vanuit een geïntegreerd 
sociaal-economisch beleid met als hoofddoeleinden beteugeling van 
inflatie en werkloosheid en normering van de economische ontwikkeling. 
De Permanente Programadviescommissie van het CDA stelt ons ten 
aanzien van dit beleid in haar juist verschenen eerste rapport l een 
aantal fundamentele vragen. In dit artikel willen wij nog eens stilstaan 
bij de oorzaken van inflatie, een aantal gevolgen ervan en mogelijk
heden tot bestrijding. 

OORZAKEN VAN INFLATIE 

Hoewel de verschillende oorzaken van inflatie in de praktijk niet altijd 
gemakkelijk te scheiden zijn, is het zinvol een aantal theorieën omtrent 
het inflatieverschijnsel de revue te laten passeren. Als kanttekening 
vooraf zouden wij wel willen opmerken dat de bestrijding van inflatie 
niet noodzakelijk en uitsluitend hoeft plaats te vinden door het weg
nemen van de oorzaak. Wordt inflatie bijvoorbeeld voor een deel ver
oorzaakt door exogene factoren, dan zal het beleid zich ook op andere 
variabelen moeten richten om de exogene invloed te neutraliseren. 

Bestedingsinflatie 

De demand pull-inflatie of bestedingsinflatie verklaart de stijging van 

~ "Eerste jaarlijks advies van de Permanente Programadviescommissie en oordeel van het 
algemeen bestuur van het CDA; uitg. CDA. Den Haag; 1975. 
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het prijspeil uit de omstandigheid dat de in de volkshuishouding uit
geoefende vraag naar goederen en diensten de produktiemogelijkheden 
overtreft. De componenten van deze vraag zijn de overheidsbeste
dingen, de consumptieve vraag, de vraag naar investeringsgoederen 
en in een open economie als de onze de exportvraag. Welk van de 
samonstellende delen in zo'n situatie hoofdzakelijk verantwoordelijk 
is voor de inflatie, blijft moeilijk te zeggen. Het zou namelijk onjuist 
zijn een bepaalde bestedingscategorie die boven de aangroeiing van 
het reële bruto nationaal produkt of boven de potentiële aangroeiing 
daarvan uitkomt, zonder meer als verantwoordelijk voor de inflatie 
aan te wijzen. Een zo snelle stUging van één bestedingscategorie kan 
heel wel samengaan met toename van andere bestedingscategorieën 
in een tempo lager dan dat van het bruto nationaal produkt. Onder 
deze geschetste omstandigheden zouden prijsstijgingen achterwege 
kunnen blijven. Is geen der nationale bestedingscategorieën echter 
bereid vrijwillig iets van haar relatieve deel op te offeren, dan leidt 
de ontstane situatie, naast een vergrote invoer, tot spanningen op de 
binnenlandse markt met als gevolg prijsstijgingen. Bestedingsinflatie 
wordt derhalve veroorzaakt door het uit de weg gaan van het verde
lingsvraagstuk of in elk geval het niet kunnen vinden van een aan
vaardbare consensus op dit punt. 

Bestedingsinflatie kan, zoals reeds is aangestipt, ook uit het buitenland 
stammen. Bij een bepaalde wisselkoers namelijk levert de verhouding 
tussen het prijspeil in het binnenland en dat van het buitenland een 
te sterke vraag naar exportprodukten op. Het inflatietempo ligt in het 
buitenland hoger dan bij ons, met als gevolg geïmporteerde inflatie 
(het gaat hiel-bij om een volumestijging van de uitvoer). 

Tenslotte kan bestedingsinflatie ook ontstaan doordat men zich ge
zamenlijk vergist in de hoogte van de groei van het nationaal inkomen. 
Alle bestedingscategorieën stellen zich in op de trendmatige groei. 
BU een terugval daarvan zal direct gel-eageerd moeten worden; anders 
zullen de gezamenlijke bestedingen het nationaal inkomen gaan over
treffen. 

Kosteninflatie 

Bij cast push-inflatie gaat het om een stijging van het prijspeil bij 
afwezigheid van vraagoverschot. De prijzen stijgen omdat de kostprijs 
toeneemt of omdat de winstopslag door de ondernemers wordt ver-

t, hoogd, Naast de stijging van de prijzen van uit het buitenland afkomstige 
grondstoffen hebben vooral de stijgende loonkosten de aandacht ge
trokken. Toch heeft de stijging van een aantal autonome kostenfactoren 
haar invloed ook doen gelden: indirecte belastingen en accijnzen, 
tariefverhogingen van overheidsbedrijven, huren e.d, 

Voor vele landen is momenteel de ontwikkeling van het invoerprijspeil 
voor de binnenlandse prijsontwikkeling van groot belang. Hierbij moet 
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behalve aan de effecten via het directe verbruik ook gedacht worden 
aan de doorwerking via de produktieketen en via de loon- en prijs
spiraal. Het prijsverhogend effect van dit in het oog lopende aspect 
van geïmporteerde inflatie speelt pas sinds 1970, vooral onder invloed 
van de prijsbeweging der grondstoffen. In de jaren zestig had de 
invoerprijsontwikkeling in ons land een matigende invloed op het 
inflatoire proces, gezien de zeer geringe jaarlijkse mutaties. 

Ook de loonkostenstijging heeft, zoals reeds is opgemerkt, steeds de 
aandacht getrokken in het kader van de kosteninflatie. Bij de loon
factor wordt als regel gehanteerd dat de toename van de nominale 
lonen gelijke tred behoort te houden met de stijging van de arbeids
produktiviteit. Om verschillende redenen is van deze regel de laatste 
jaren niet veel terecht gekomen. 
Consequent vasthouden aan deze regel zou het aanvaarden van de 
bestaande verhoudingen tussen looninkomen en overige inkomens 
hebben betekend. Het streven van de vakorganisaties is er echter juist 
op gericht geweest de arbeidsinkomensquote te vergroten. Omdat de 
ondernemers het overige inkomen willen verdedigen, heeft dit verschil 
van mening over de juiste inkomensverdeling voor een deel een uitweg 
gevonden via een stijgend prijspeil. Toch is de arbeidsinkomensquote 
gestadig gestegen, zodat geconcludeerd mag worden dat de overige 
inkomens een duidelijke stap terug hebben moeten doen. 

Een tweede belangrijke reden is wel het verschil in snelheid waarmee 
de arbeidsproduktiviteit in de verschillende bedrijfstakken stijgt. Een 
directe koppeling zou grote inkomensverschillen tussen werknemers 
in de verschillende sectoren met zich meebrengen, die niet geaccep
teerd zouden worden. Werknemers in bedrijfstakken met weinig of 
geen groei in arbeidsproduktiviteit zullen gelijke loonstijging eisen als 
in de snelgroeiende sectoren. De prijzen in de eerstgenoemde sectoren 
zullen gaan stijgen en een opwaartse druk op het algemene prijspeil 
uitoefenen. 

Monetaire inflatie-theorie 

De derde in dit kader te bespreken theorie is die van de monetaire 
inflatie. Net als bij de bestedingsinflatie staat hier de nominale groei 
van het nationaal inkomen centraal, die teweeg wordt gebracht door 
een vraagoverschot. Hierbij staat echter niet de groei van de beste
dingscategorieën voorop, maar het financieren van een deel van de 
uitgaven door middel van liquiditeitscreatie, door intering op een be
staande liquiditeitsvoorraad of door vergroting van de omloopsnelheid 
van het geld. Met omloopsnelheid wordt in dit verband bedoeld het 
aantal malen dat een geldeenheid gemiddeld genomen in een bepaalde 
periode van economisch subject verwisselt. Ook uit hoofde van het 
verkeer met het buitenland, zowel via de lopende rekening van de 
betalingsbalans als via het kapitaalverkeer, kan liquiditeitscreatie plaats
vinden. 
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Gesteld mag worden dat liquiditeitscreatie in het algemeen positief 
inwerkt op de prijsstijging als deze uitgaat boven de reële stijging van 
het nationaal produkt. Hoe sterk die invloed op de prijsinflatie heeft 
ingewerkt, is niet objectief aan te geven. In het conjunctuurmodel van 
het Centraal Planbureau is de binnenlandse liquiditeitsmassa de be
langrijkste monetaire variabele, met invloeden op vooral de investe
ringen en, in mindere mate, de particuliere consumptie. 

Inflatie en de multinationale onderneming 

Als er één verschijnsel in het middelpunt van de kritische belangstelling 
staat, is het wel de multinationale onderneming. Zo ook haar rol in 
het internationale inflatieproces. Met name de omstandigheden waar
onder de prijsverhogingen bij de oliemaatschappijen tot stand kwamen 
tijdens de oliecrisis, hebben in vele landen de aandacht gewekt. 
Levinson2 heeft in 1972 een studie over deze inflatieveroorzaker doen 
verschijnen. Naar zijn mening zijn de arbeidskosten, die bij deze 
kapitaalintensieve bedrijven vrijwel in het niet vallen, niet de voor
naamste inflatie-oorzaak. Het is meer het prijsbeleid dat is gericht op 
maximalisering van de zogenaamde cash flow (winst na aftrek van 
belasting voor afschrijving) ter financiering van verdere expansie. 
Daarom moet inflatiebestrijding proberen de obstakels die de groei 
van de ingehouden winsten in de weg staan, te verwijderen. Dit kan 
door loonstijgingen in kapitaalintensieve sleutelindustrieën en een ver
soepeling van het monetaire beleid. Op deze wijze worden vraag en 
omzet gestimuleerd en kan de geplande cash flow worden behaald 
zónder of met gematigder prijsverhogingen. 

Transmissie van inflatie 

Door deze vier inflatietheorieën speelt een aspect heen dat eigenlijk 
als aparte oorzaak zou moeten worden genoemd, nl. transmissie van 
inflatie. Deze kan, zoals wij zagen, plaatsvinden via bestedingseffecten, 
monetaire effecten en prijseffecten. In Nederland is de term geïmpor
teerde inflatie geheel ingeburgerd, hetgeen gezien de openheid van 
onze economie geen verwondering hoeft te wekken. Het buitenland 
heeft pas sinds enige jaren werkelijk belangstelling gekregen voor dit 
inflatoire kwaad. Op zichzelf is dat niet zo vreemd. Het hangt namelijk 
samen met het gewicht dat aan de verschillende oorzaken van de 
inflatie, in de tijd gezien, kan worden toegekend. Prof. Van de Woestijne 
schreef hierover: "Als wij geen duidelijk onderscheid maken tussen 
het ontstaan van prijsstijging als gevolg van overbesteding enerzijds 
en het voortduren van zulk een prijsstijging, nadat de primaire oorzaak 
verdwenen is, kunnen wij een toestand van stagflatie niet verklaren"3. 

2 C. Levinson, secretaris·generaal van de International Federation of Chemical and General 
Workers Unions in Genève. 
3 Prof. dr. W. J. van de Woestijne: "Inflatiebewustzijn en prijsstijging", in Economisch Sta· 
tistische Berichten, 13 februari 1974. 
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Recente ontwikkelingen 

In de jaren zestig, maar zeker na de korte conjuncturele teruggang 
van 1966/67 heeft de economische bedrijvigheid zich zeer krachtig 
ontwikkeld. In 1970 was in de meeste industriële landen van West
Europa een situatie van volledige capaciteitsbezetting bereikt. Dit was 
de periode - ook in ons land - van krachtige expansie van export 
en investeringen, van snelle groei van de consumptieve vraag, gestimu
leerd door snelle loonstijgingen, en van duidelijke toename van de 
overheidsuitgaven. In meerdere jaren was de binnenlandse liquiditeits
creatie groter dan de produktiestijging en in verschillende jaren ver
toonde de lopende rekening van de betalingsbalans een negatief saldo. 
Interessant is dat ondanks de tekorten op de lopende rekening in 1969 
en 1970 er een grote kapitaalinvoer plaatsvond. Ongetwijfeld was het 
relatief grote vertrouwen in de gulden daar debet aan. Voeg bij dit 
alles de grote aanwas in die jaren van middelen van "onbekende 
herkomst" (met name de fondsen die circuleren in het Eurovalutaver
keer), dan is de versterking van de simultane inflatie in deze periode 
van volumeconjunctuur duidelijk. 

Dit beeld wijzigt zich de laatste jaren. Het overschot van de betalings
balansen van 1972, 1973 en 1974 duidt op een zekere onderbesteding, 
die in eerste instantie moet worden gezocht in een daling of te geringe 
groei van de investeringen. Daarnaast is er ook een duidelijke terug
gang van de consumptieve vraag en een verzwakking van de export 
merkbaar. Deze ontwikkeling gaat gepaard met in omvang toenemende 
prijsstijgingen. De oorzaak hiervan moet voor een groot deel gezocht 
worden in een accentverschuiving van bestedingsinflatie naar kosten
inflatie. De laatstgenoemde oorzaak kreeg in 1969/70 een krachtige 
versnelling omdat de hoge bedrijvigheid in de industriële landen ge
paard ging met een soortgelijke ontwikkeling van de grondstoffenvraag. 
Gegeven het op korte termijn relatief inelastisch aanbod, gaat van deze 
toenemende vraag snel een opwaartse druk op de grondstoffenprijzen 
uit. Dit proces werd eind 1973 geweldig versterkt door de verviervou
diging van de olieprijs. 

Alhoewel vele grondstoffenprijzen min of meer zijn gestabiliseerd of 
soms sterk zijn gedaald, zijn de effecten van de kosteninflatie nog 
niet uitgewerkt. De prijsstijgingen hebben het inflatie-bewustzijn sterk 
vergroot, ten gevolge waarvan steeds meer groepen hun inkomen 
volledig hebben weten te koppelen aan de prijzen, voor een belangrijk 
deel door middel van indexering. Dit is een duidelijke anti-stabilisator 
bij het terugdringen van de kosteninflatie. 

Bij dit alles blijkt dat de monetaire politiek - hoe nuttig en noodzakelijk 
ook - er de laatste jaren niet in slaagt de inflatie te bedwingen. 
Waarschijnlijk komt dat doordat de cost push-inflatie met monetaire 
maatregelen veel moeilijker is te beïnvloeden. 
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De multinationale ondernemingen (industriële bedrijven en financiële 
instellingen) hebben in het geheel zeker invloed gehad. Hun snel 
groeiende arbeidsproduktiviteit had een stimulerende invloed op de 
loonontwikkeling, hun monetaire invloed is aanzienlijk en zij leveren 
een bijdrage tot de vervlecht'ng van de economieën der verschillende 
landen. Het is voor ons echter onmogelijk te kwantificeren hoe groot 
die invloed op het inflatieproces is en in hoeverre deze invloed een 
autonoom karakter draagt. 

De inflatie heeh ons nog steeds in haar greep. Met het geschetste 
beeld van de oorzaken van inflatie voor ogen, zullen wij nu een aantal 
belangrijke gevolgen van dit proces van geldontwaarding nader be
kijken. 

GEVOLGEN VAN INFLATIE 

Inflatie wordt, zoals uit het voorgaande blijkt, in hoofdzaak veroorzaakt 
door het ontwijken van de verdelingsvragen. De Programadviescom
missie van het CDA zegt hierover: "Een verdelingsbeleid door middel 
van een voortgezette hoge inflatie is onbeheerst, ondoorzichtig, en 
geeft geen enkel zicht op een rechtvaardige uitkomst. Beleid en overleg 
krijgen geen kans; er kan niets terecht komen van het toetsen aan 
criteria van rechtvaardigheid; de sterksten en de slimsten winnen". 

Ontwikkelingslanden 

De huidige hoge inflatie heeft nadrukkelijk invloed op de internationale 
welvaartsverdeling. Het rapport Gerede twüfel stelde in het hoofdstuk 
"Waarschuwingen" de vraag: "Zijn wij bereid de relatieve verarming 
te accepteren of wordt de strijd uitgevochten ten koste van een inter
nationale inflatiespiraal (stijgende prijzen van onze industriële export
produkten) met verdelingseffecten waarvan het ergste moet worden 
gevreesd?"4 

TABEL 1: Macro-economische kerngegevens (mutaties t.o.v. vooraf-

gaand jaar in %)5 

prijspeil van: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 19ï1 1972 1973 1974 

particuliere 
consumptie 4,0 5,4 3.0 2,6 6,3 4.5 8,1 8,4 9,0 10,0 

uitvoer van 
goederen 2,1 0,1 -0,7 -1,0 1,8 3,5 2,3 0,8 6,5 28,5 

invoer van 
goederen 0.5 0,7 -0.8 -2,8 3,4 6,4 4,4 -0.7 7,4 35,0 

'"Gerede twijfel - bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze economische 
ontwikkeling". nota van de wetenschappelijke instituten van KVP. ARP en CHU; Den Haag. 
1974. 
5 Bron: Centraal Economisch Plan 1975. 
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Als we de jaren zeventig overzien, blijkt dat de u itvoerprijzen nadruk
kelijk mee zijn gestegen (zie tabel), zij het dat deze stijgingspercentages 
lager liggen dan bij de binnenlandse afzet. Dit kan verklaard worden 
uit een drietal redenen: 

1. de arbeidsproduktiviteit in uitvoerindustrieën neemt sneller toe dan 
in de overige bedrijfstakken; 

2. de concurrentie op de internationale markt is overwegend groter 
dan op de binnenlandse markt; 

3. de sterke positie van de Nederlandse gulden. 

In de situatie van volledige produktiebezetting waarin vrijwel alle 
industriële landen zich bevonden, kon de kostenstijging met betrekke
lijk weinig gevaar voor aantasting van de concurrentiepositie in de 
uitvoerprijs worden doorberekend. Deze verhogingen, de sterke stijging 
van de energieprijzen, de grote schommelingen en de huidige terugval 
van vele niet-industriële grondstoffenprijzen hebben de toch al wankele 
positie van vele ontwikkelingslanden verzwakt en de daar al hoge 
inflatie verder versterkt. Ter illustratie het globale beeld van de be
talingsbalansen op lopende rekening. Dit zag er in 1973 als volgt uit: 
industriële landen + $ 2 miljard, olieproducerende landen + $ 5 miljard, 
niet-olieproducerende ontwikkelingslanden - $ 7 miljard. Deze cijfers 
waren in 1974 respectievelijk - $ 25 à 30 miljard, + $ 50 à 55 miljard 
en - $ 25 à 30 miljard. 

Laten we Zuid-Amerika eens als voorbeeld nemen. Door factoren als 
bevolkingsgroei en groei van het inkomen neemt de importbehoefte 
toe, daarentegen zakken de meeste inkomsten uit het voornamelijk 
niet-industriële exportpakket en stijgt de prijs van te importeren olie 
enorm. De uitweg wordt gezocht in importsubstitutie. Het probleem is, 
dat deze politiek op de korte termijn in deze onderontwikkelde econo
mische structuren tot inflatie leidt. De lokale produktie geschiedt name
lijk op te kleine schaal, waardoor de kostprijzen hoog zijn. Verder 
ontstaat er vraag naar schaars aanwezige, geschoolde arbeidskrachten, 
waardoor - ondanks grote werkloosheid - het prijspeil wordt opge
voerd. Ook de noodzakelijke invoer van halffabrikaten en kapitaalgoe
deren om de eigen produktie op te zetten, werkt via de betalingsbalans. 
Voeg hierbij - wegens het vaak ontbreken van een goed belasting
systeem - de liquiditeitscreatie van de overheid, die prijsverhogend 
werkt, en de reeds genoemde prijsstijging van de olie naast de on
gunstige prijsontwikkeling van de eigen export, en het versterkende 
beeld is compleet: devaluatie met als gevolg extra prijsstijging die de 
hollende binnenlandse inflatie verder versterkt. 

Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen. Ten aanzien van het grond
stoffenvraagstuk liggen er een aantal UNCTAD-voorstellen op tafel 
die beogen een stabilisering en bij voorkeur een vergroting van de 
inkomsten te bewerkstelligen voor grondstoffen-exporterende ontwik-
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kelingslanden, mede ter bestrijding van de verslechtering van de 
ruilvoet van vele van deze landen in de laatste jaren. Ook het aantal 
gunstige multi- en bilaterale handelsverdragen en leningsovereenkom
sten neemt toe. Het moet gezegd worden dat ons land hierbij in de rij 
van Westerse industrielanden een heel actieve rol speelt. 

Vanuit het oogpunt van inflatiebestrijding aldaar zijn dit zeker positieve 
ontwikkelingen. Wij geloven dat een nadrukkelijke inflatiebestrijding in 
de sterke industrielanden, waaronder Nederland, aan de genoemde 
ontwikkelingen moet worden toegevoegd, wil de geldontwaarding ook 
in de ontwikkelingslanden weer een economisch verantwoord niveau 
bereiken waarop een gezonde economische ontwikkeling kan worden 
uitgebouwd. 

Binnenland 

Ook in ons eigen land heeft het inflatoire klimaat een aantal verschui
vingen in de reële sfeer tot gevolg gehad. Het is goed om op te merken 
dat niet iedere verschuiving achterwege zou zijn gebleven wanneer 
er geen inflatie was opgetreden. Evenmin is het juist ontwikkelingen 
die er wèl door zijn beïnvloed, geheel op het conto van de inflatie 
te schrijven. Uitgaande van deze relativering zullen wij een aantal ont
wikkelingen bespreken. 

Als eerste noemen wij het sterk toegenomen inflatie-bewustzijn. Men 
realiseerde zich de consequenties van geldontwaarding steeds meer 
en ging daarvoor compensatie vragen - zoveel mogelijk via formele 
indexatie. Steeds meer groepen slaagden er in hun inkomen compense
rend te verhogen. Lonen en salarissen, sociale verzekeringsuitkeringen, 
overheidspensioenen en een deel van de particuliere pensioenen zijn 
geïndexeerd. Wij denken echter ook aan spaarders die een hogere 
rente vragen, bepaalde vrije beroepen wier honorarium meegroeit en 

---------

TABEL 2: Loonsom per werknemer (in bedrijven)6 

1972 1973 Hl74 1975 ï 

overloop uit het voorafgaande jaar 3,5 2,1 2,4 3,6 

sociale lasten en pensioenpremies 
werkgevers 2,3 1,3 0,3 

incidentele loonelementen 1,0 2,0 1,0 1,0 

niveauverhoging contractlonen: 
initiële verhoging 5,2 4,0 3,5 2,0 

indexering 4,9 7,2 10,6 8,1 

overloop naar volgend jaar -2,1 -2,4 -3,6 -2,7 

6 Bron: Centraal Economisch Plan 1973, 1974 en 1975. 
7 Verwachting uitgesproken in het Centraal Economisch Plan 1975. 
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de overheidsuitgaven, waarbij het stelsel van de reële ruimte (inflatie
remmend) is vervangen door dat van de totale ruimte. De "compen
serende" sector is sterk toegenomen. Op zichzelf kan dit effect van 
het inflatie-bewustzijn heel aanvaardbaar zijn, mits de twee bezwaren 
tegen het huidige systeem niet bestonden. Sommige groepen - wij 
denken met name aan de vaste-inkomenstrekkers en de risicodragende 
zelfstandigen - kunnen zich namelijk niet beschermen tegen de inflatie 
in hun inkomen, waardoor bij indexatie van de "compenserende" 
sector de gevolgen op deze groepen worden afgewenteld. Een tweede 
bezwaar is, dat door de positieve terugkoppeling tussen prijzen en 
inkomens uit dit indexeringsmechanisme economisch gezien een sterke 
anti-stabilisator is ontstaan. Hier moet voor een belangrijk deel de 
loonkosteninflatie worden gezocht. 

De vraag komt daarom naar voren of de indexatie zoals we die nu 
kennen, wel acceptabel is. Wij zijn van mening dat het proces van 
indexering niet omkeerbaar is. Zoveel mogelijk resterende groepen 
moeten echter ook beschermd worden tegen de gevolgen van geld
ontwaarding. Er zal evenwel een bezinning moeten komen op de com
ponenten die de indexering bepalen. Het CBS heeft al een nieuw prijs
indexcijfer voor de gezinsconsumptie ontwikkeld, dat waarschijnlijk 
bij de komende onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zal wor
den gehanteerd. Hierdoor zullen, op grond van een in 1972 door de SER 
uitgebracht advies, de effecten van kostprijsverhogende belastingen, 
kostprijsverlagende subsidies en het deel van de medische kosten dat 
wordt bestempeld als sociaal verzekerde medische verzorging 8, niet 
meer worden "meegenomen". 

Wij denken met name ook aan exogene oorzaken van inflatie. Deze 
houden een verarming voor ons als gemeenschap in. Zij dienen dan ook 
door de gezinshuishoudingen, het bedrijfsleven en de overheid geza
menlijk gedragen te worden. 

Werkgelegenheid en positie bedrijfsleven 

Ten tweede willen wij ingaan op de invloed van de kosteninflatie op 
de werkgelegenheid en de financiële positie van het bedrijfsleven. 
Een van de aspecten van de problematiek rond de werkgelegenheid is 
de versnelde vervanging van arbeid door machines. Volgens een 
analyse van het Centraal Planbureau ligt de sinds 1963 versnelde stij
ging van de reële arbeidskosten per eenheid produkt (arbeidsinkomens
quote) hieraan ten grondslag. Naarmate de loonstijging de prijsstijging 
van de produktie meer overtreft, wordt de periode verkort gedurende 
welke de in het produktieproces ingeschakelde kapitaalgoederen een 
positief rendement afwerpen. Zij zullen derhalve eerder afgestoten 
worden. Wanneer men nu de werkgelegenheid wil behouden, zal tegen-

8 Het deel van de medische verzorging dat niet door verplicht verzekerde werknemers zelf 
wordt betaald. 
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over deze versnelde afstoting creatie van vervangende of nieuwe 
arbeidsplaatsen moeten staan. 

Zwakke sectoren zoals de textiel, de scheepsbouw, de tuinbouw en 
het midden- en kleinbedrijf, die deze kosten niet konden opvangen in 
verhoogde prijzen of groei van de produktiviteit, kwamen het eerst in 
moeilijkheden. De grote industriële sectoren konden deze kosten
stijgingen via toename van de arbeidsproduktiviteit aanvankelijk nog 
goed opvangen, maar ook daar zette zich de zojuist beschreven ont
wikkeling in gang. Het proces is nu zover voortgeschreden, dat de 
laatste drie jaren een absolute vermindering van het aantal in het be
drijfsleven werkzame personen met gemiddeld 35.000 per jaar heeft 
plaatsgevonden. Voor een deel hangt deze ontwikkeling ook samen 
met de verminderde investeringsgeneigdheid. Deze hangt weer nauw 
samen met de financiële positie van het bedrijfsleven. 

De sterk oplopende kosten, het slechts ten dele of vertraagd mogen 
doorberekenen hiervan in de prijzen, de fiscale waardebepaling, de 
scherpe concurrentie op de internationale markt en de hoge waardering 
van onze gulden - al deze factoren hadden een drukkende invloed 
op de rendementen. Hieruit ontvangen de aandeelhouders hun dividend, 
terwijl het ingehouden deel wot'dt gebruikt voor investeringen. Door 
de geleidelijke teruggang van de rendementen (1972 was daarop een 
uitzondering) wordt het steeds moeilijker beide functies naar behoren 
te vervullen. 

Daarmee zijn wij bij het volgende probleem, nl.: in een tijd van inflatie 
geldt voor de ondernemingen een sterke stijging van de geldomzet. 
Aangezien er bijna niets meer valt te verdienen op verhoging van de 
omloopsnelheid van het vermogen, betekent de stijging van de geld
omzet een vrijwel evenredige toename van de behoefte aan vermogen. 
Omdat de ingehouden winst kleiner wordt, zou aantrekken van nieuw 
eigen vermogen moeten plaatsvinden om de verhouding tussen eigen 
en vreemd vermogen te handhaven. Maar omdat er ook voor voldoende 
dividend (nogal eens) te weinig ruimte is, zijn de mogelijkheden om een 
emissie te plaatsen op de aandelenmarkt gering. Dan blijft alleen 
financiering met vreemd vermogen over. Los van het feit dat daardoor 
de bankinstellingen een steeds grotere invloed krijgen op de investe
ringen van het bedrijfsleven, zijn hieraan ook solvabiliteitsgrenzen ver
bonden. Deze gelden zowel voor het bedrijfsleven als voor de banken. 
Het zoveel mogelijk financieren met vreemd vermogen wordt in tijden 
van hoge inflatie overigens vaak om andere redenen aanbevolen. Men 
gaat er dan van uit dat de gemiddelde kosten van het vreemd vermogen 
lager zijn dan het gemiddelde rendement op het totale vermogen. Dit 
wordt verklaard uit enerzijds het feit dat de verschaffers van vreemd 
vermogen de inflatie verkeerd inschatten en anderzijds dat deze kosten 
aftrekbaar voor de belasting zijn. 

Deze redenering is voor een belangrijk deel juist. Zij houdt echter 

Politiek perspectief, juli/augustus 7975 67 



niet in dat de verschaffers van vreemd vermogen de inflatie over het 
hoofd hebben gezien. Ook zij hebben compensatie gevraagd, zowel 
voor de waardedaling van het vermogen als voor de koopkrachtdaling 
van hun inkomen. Daarmee zijn de financieringskosten hoe dan ook 
gestegen en dat betekent hogere rendementseisen aan nieuwe inves
teringsprojecten, en dat juist in een tijd van hoge inflatie, waarin een 
grote mate van onzekerheid bestaat over toekomstige prijsontwikke
lingen. Samenvattend kan gesteld worden dat verschillende ontwikke
lingen binnen het inflatoire klimaat de investeringsgeneigdheid hebben 
beperkt, de vervanging van arbeid door machines hebben versneld en 
de financiële positie van het bedrijfsleven hebben verzwakt. 

De arbeidsinkomensquote heeft - voor sectoren zoals aardgas gecorri
geerd - in 1974 de 88,5 % bereikt. Een cijfer waarbij men zich mag 
afvragen of de kritische grens niet is bereikt. Wij menen dat verdere 
reële inkomensverbetering voor een belangrijk deel via vermogens
aanwasdeling moet plaatsvinden. Het zal duidelijk zijn dat wij in het 
kader van het voorgaande aan een vorm van vermogensaanwasdeling 
denken die nauw aansluit bij de benadering van minister Lubbers. 
Dat hierbij om openheid van inkomens wordt gevraagd, zodat zichtbaar 
wordt of alle inkomensgroepen matiging betrachten, en dat de hieruit 
voortkomende grotere financiële betrokkenheid, naast andere princi
piële overwegingen, eisen stelt aan het voortgaande democratiserings
proces, is begrijpelijk en reëel. 

De positie van de overheid 

Ook de overheid kan haar bijdrage leveren. Zij heeft dat dit jaar reeds 
gedaan door de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, die tot 
matiging kan leiden, door een vedaging van sociale lasten via ver
schuiving naar de rijksbegroting en door fiscale stimulering van de 
bedrijfsinvesteringen. De CDA-fracties dwongen haar ook de vennoot
schapsbelasting met 1 % te verlagen. Het voordeel van de aardgas
opbrengsten zal ook de komende jaren mede gebruikt moeten worden 
voor lastenverlichting. 

De overheid is ook vaak rechtstreeks in verband gebracht met de in
flatie. Zij werd nogal eens als de grote profiteur en als een belangrijke 
veroorzaker afgeschilderd. Men baseerde het eerste deel van deze 
uitspraak op het gunstige effect bij hogere inflatie van het huidige 
fiscale waardebepal ingssysteem voor voorraden en met betrekking tot 
de progressie in de loon- en inkomstenbelasting. De overheid zou zo
doende extra inkomsten genieten. Het tweede deel van de uitspraak 
werd verklaard uit het feit dat de overheid in de jaren zestig een ge
middeld jaarlijks financieringstekort van ruim 4 % had, wat duidelijk 
op overbesteding wees. 
Zonder iets af te willen doen aan het voorgaande menen wij toch dat 
het voortgaande inflatoire proces ook de overheid tot slachtoffer maakt. 
De belastingopbrengsten vallen momenteel tegen en het beslag van 
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sa!arismaatregelen en prijsstijgingen op de ruimte was ook niet voor
z:en. Een deel van de uitgaven in de collectieve sector is in ons land 
inflatiebestendig, of zelfs waardevast. De aantasting van het realiseer
bare volume van het overheidsbudget door sterke structurele inflatie 
is dan vooral te vinden in de sfeer van de materiële overheidsbeste
dingen. Gelukkig hebben wij een toename van overheidsontvangsten 
via extra aardgasbaten. Hierdoor heeft de overheid toch meer moge
lijkheden. Bij het opzetten van nieuwe programma's moet evenwel 
rekening worden gehouden met het feit dat deze meevaller slechts 
tijdelijk is. Wij doelen op het gevaar dat uitvoering van te ambitieuze 
plannen nu over een aantal jaren tot problemen, t.w. extra lastenver
zwaring, kan leiden - met alle inflatoire gevaren van dien. 

Het financieringstekort is dit jaar aanzienlijk toegenomen. Dit is niet 
in strijd met de doelstelling van bestedingsevenwicht in de huidige 
situatie. Ook de dekking hiervan geeft weinig reden tot bezorgdheid. 
Het grootste deel zal via de kapitaalmarkt worden aangetrokken, en 
dat heeft tot nu toe weinig consequenties voor de hoogte van de rente 
waartegen kan worden geleend. Mocht de conjunctuur in de loop van 
1976 weer gaan aantrekken, en daar heeft het alle schijn van, dan zou 
de monetaire financiering wel weer eens aan gewicht kunnen gaan 
winnen en dat zou inflatoir werken. Daarom valt er niet aan te ontko
men, dat de overheid uiterste zorgvuldigheid betracht bij het groei
tempo van de collectieve voorzieningen. 

Zijn er ook profiteurs van de inflatie? Ja, het aangaan van schulden 
wordt een lucratieve zaak indien de fiscus een aanzienlijk deel van 
de rente voor zijn rekening neemt. Op deze wijze ontwikkelt zich snel 
een mentaliteit van live now, pay later. In extreme gevallen zou het 
goed zijn als daar iets aan kon worden veranderd. 

SLOTOPMERKINGEN 

Wanneer over inflatiebestrijding wordt geschreven of gesproken, komt 
vaak de stelling naar voren dat in een klein land als het onze met 
relatief omvangrijke internationale economische betrekkingen de moge
lijkheden tot inflatiebestrijding beperkt zijn. Wij zouden graag een 
ander uitgangspunt willen kiezen: als we de inflatie internationaal 
willen bestrijden, zullen een aantal sterke industrielanden, waaronder 
Nederland, bereid moeten zijn het initiatief te nemen en offers te 
brengen. De vraag is of wij dit op kunnen brengen. In dit verband 
wijzen wij op de paragraaf "De gulzige mens" in het rapport "Plichten 
en perspectieven". Als het daarin geschilderde beeld niet kan worden 
gewijzigd, zal op den duur de wal het schip wel moeten keren. Men 
zal dan steeds opnieuw de verdelingsvragen uit de weg gaan. Wij ge
loven niet dat het zover zal komen, maar constateren wel dat de inflatie 
ons voorlopig nog steeds in haar greep heeft. 
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Het overheidsbudget qua omvang en 
financiering 

H. A. C. M. Notenboom~' 

Er is om meerdere redenen aanleiding zich te bezinnen op de wenselijke 
ontwikkeling van het overheidsbudget in het totaal van onze volkshuis
houding. Het niet meer zo vanzelfsprekend kunnen en/of willen uitgaan 
van een redelijk stabiel groeipercentage van de economie, de bijzondere 
situatie van ons land met zeer grote maar ook beperkte aardgasvoor
komens in een periode van schoksgewijze mondiale prijsverhogingen 
van de energiedragers, de zéér grote werkloosheid, waarover geleide
lijk aan geen misverstand meer bestaat dat ze grotendeels structureel 
is - ziehier enkele omstandigheden die duidelijk maken, dat voorheen 
opgezette programma's tenminste eens opnieuw onderzocht moeten 
worden. 

Dit artikel pretendeert overigens niet zo'n onderzoek te zijn, maar 
niet meer dan een uitnodiging daartoe. De conjunctureel wenselijke 
"ingrepen" in het budget, ten einde oververhitting van de economie 
te voorkomen C.q. in de andere richting de neergang te helpen stuiten 
en daarmee conjuncturele werkloosheid te bestrijden, zijn niet het 
onderwerp van dit artikel. Het is beperkt tot de structurele ontwikke
lingslijn in de begroting. 

Als we een ogenblik terugaan naar de eeuwwisseling, valt te consta
teren dat sindsdien het niveau van de overheidsuitgaven veel sterker 
is gestegen dan dat van het nationaal inkomen, en niet alleen in Neder
land; het is een breed voorkomend verschijnsel. We·1 is die ontwikkeling 
niet gelijkmatig verlopen. Overal laat de ontwikkeling van het uitgaven
niveau van de overheid in verhouding tot het nationaal inkomen 
structuurbreuken in opwaartse richting zien. De breuken liggen in de 
beide wereldoorlogen en in de grote depressie van de dertiger jaren. 
Mogelijk deden schokeffecten een belastingdrukstijging aanvaarden die 
in normale perioden veel meer weerstand opleverde. Ik heb er voor 
gewaarschuwd dat het huidige beleid gericht is c.q. zou kunnen uitlopen 
op een nieuwe plateauverhoging. 

De doe/stellingen van opeenvolgende kabinetten 

Kiezen we na de Tweede Wereldoorlog een punt dat ver genoeg af ligt 
van het teboven komen van de directe oorlogsgevolgen, dan kan men 

* Drs. Notenboom is sinds 1963 lid van de Tweede Kamer voor de KVP. HU is tevens lid van 
het Europees Parlement. (Red.). 
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in de regeringsverklaring van het kabinet-De Quay (mei 1959) lezen: 
"De belastingdruk is in Nederland wel zeer zwaar geworden. Niettemin 
is verlichting slechts mogelijk, indien een voor zover de groei van het 
nationaal inkomen de toeneming van de omvang van het staatsbudget 
overtreft. Op dit doel zal het beleid der regering mede zijn gericht". 

Vier jaar later lezen we in de regeringsverklaring van het kabinet
Marünen (juli 1963): "De regering is van oordeel dat neutralisering 
van de progressiefactor, die zich voornamelijk openbaart in een slui
pende verzwaring van de druk van de loon- en inkomstenbelasting, als 
minimum geboden is. De loon- en inkomstenbelasting is door de opbouw 
van het tarief speciaal voor de lagere en middeninkomens zwaar, niet 
alleen op zichzelf gezien, doch ook bij vergelijking met die in andere 
landen. Indien budgettaire en sociaal-economische overwegingen zich 
daartegen niet verzetten, zal de regering haar streven niet alleen richten 
op neutralisering van de progressiefactor, doch tevens op een verder
gaande verlaging van de belastingdruk. Een vereiste hiervoor zal zijn, 
dat de procentuele stijging van de rijksuitgaven bij die van het nationale 
produkt achterblijft. Het kabinet is er zich van bewust dat - mede in 
het licht van de gestelde prioriteiten - dit allerminst eenvoudig is. 
Bovendien zijn er taloze andere verlangens die nog om vervulling 
vragen. Ook neemt een goede voortzetting van de bestaande activitei
ten van het Rijk en de gemeenten, zonder dat iets nieuws wordt aange
vat, telkenjare een belangrijk deel van de middelenaanwas in beslag. 
Dit betekent dat ook bestaande overheidstaken kritisch zullen moeten 
worden bezien". 

Het kabinet-Ca/s (april 1965) zegt in de regeringsverklaring: "Het stre
ven van de regering is er sedert een aantal jaren op gericht de stijging 
van de rijksuitgaven te doen achterblijven bij, althans niet te doen 
uitgaan boven de groei van het reële nationale inkomen. Ook het 
huidige kabinet aanvaardt deze gedragslijn als uitgangspunt. Daarge
laten het oordeel omtrent de absolute hoogte der overheidsuitgaven 
is intussen wel gebleken, dat aan de nagestreefde gedragslijn voor het 
accres niet altijd strikt kan worden vastgehouden. In de laatste jaren 
is het steeds duidelijker geworden dat zonder een tijdelijk grotere 
toeneming van bepaalde rijksuitgaven geen oplossing mogelijk is voor 
enkele knelpunten die juist terwille van de toekomstige groei van het 
nationale inkomen moeten worden weggenomen en die anders niet 
alleen de toekomstige welvaartsgroei, maar ook het gehele welzijn van 
ons volk bedreigen (-). Ook wanneer de uitgaven voor minder dringen
de zaken zoveel mogelijk worden vermeden of beperkt - waarnaar de 
regering ernstig zal streven -, dan nog zal ter oplossing van de even
genoemde problemen een tijdelijk snellere stijging der rijksuitgaven, 
ook in het komende jaar, onvermijdelijk zijn". 

In de regeringsverklaring van het kabinet-De Jong (april 1967) lezen we: 
Het kabinet heeft gekozen voor een begrotingspolitiek waarbij de 
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ruimte voor de overheidsuitgaven - in de eerste jaren - geleidelijk 
wat sterker wordt verhoogd dan overeenkomt met het nationale inko
men, maar waarbij deze anderzijds toch aan dUidelijke grenzen wordt 
gebonden (-). Het kabinet is er zich intussen wel van bewust, dat 
een neutralisering van de progressiewerking, voor zover deze optreedt 
door de stijging van het reële nationale inkomen, de eerste jaren niet 
kan worden verwezenlijkt. Te zijner tijd zal worden bezien of in de 
tweede helft van de kabinetsperiode de uitgavenkant van de begroting 
daarvoor wél mogelijkheden biedt (-). Onder deze veronderstellingen 
van wat men bij benadering 'onveranderd beleid' zou kunnen noemen, 
zou de begrotingsruimte voor het komende jaar met meer dan één 
miljard worden overschreden. Een belangrijk deel van dit miljard is 
het gevolg van een extra last op 1968 door beslissingen die een ver
lichting voor 1967 beoogden. Globale verkenningen hebben intussen 
reeds uitgewezen, dat ook voor 1969 en volgende jaren tendenties werk
zaam zullen zijn waardoor het niet gemakkelijk zal vallen binnen de 
gestelde grens van 6 % te blijven. Het kabinet is dan ook tot de ge
volgtrekking gekomen, dat een aanpassing van het uitgavenbeleid 
onontkoombaar is". 

In de regeringsverklaring van het kabinet-Biesheuvel (augustus 1971) 
treffen we deze passage aan: "Vindt het kabinet het kritisch door
schouwen van het geheel van overheidstaken en -uitgaven dus op zich
zelf ju fst en gewenst, de noodzaak daartoe krijgt echter nog meer 
accent door de actuele financieel-economische situatie. Deze kenmerkt 
zich geruime tijd door een ernstige overbesteding, d.w.z. dat wij met 
zijn allen meer uitgeven dan we verdienen. Wil zij haar omvangrijk 
program kunnen uitvoeren, dan moet de regering die overbesteding 
terugdringen (-). Het (kabinet) is er zich daarbij van bewust, dat onze 
bevolking nu al 60 % van de toeneming van het nationale inkomen 
afstaat aan belastingen en sociale verzekeringen. Het beleid za! zich 
moeten richten op een zodanige toeneming van de overheidsuitgaven 
en de sociale verzekeringssector, dat een aanvaardbare ru imte over
blijft voor toeneming van de particuliere sector en een groei van de 
particuliere investeringen. Wat de uitgaven van de overheid betreft, 
staat het kabinet niet op het standpunt, dat deze als percentage van 
het nationale inkomen moeten worden teruggedrongen. Het meent 
evenmin, dat dit percentage de komende jaren niet mag toenemen. Wat 
het kabinet wél als richtlijn wil hanteren is, dat een verdere verhoging 
van de overheidsuitgaven slechts in een zodanig tempo kan geschieden, 
dat de bevolking het begrijpt en ook daadwerkelijk aanvaardt". 

Tenslotte uit de regeringsverklaring van het thans zittende kabinet-Den 
Uyl (mei 1973): "De financieel-economische situatie die het kabinet bij 
zijn optreden aantreft, is verre van rooskleurig. Wel is aan de grote 
overbesteding voorlopig een einde gekomen en is het totale begrotings
tekort kleiner dan in de laatste jaren, maar de inflatie woekert onver-
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minderd voort (-). In een dergelijke situatie stuit uitvoering van het 
kabinetsprogram, dat voorziet in uitbreiding van overheidsvoorzieningen 
in een aantal essentiële sectoren, op grote moeilijkheden (-). Het 
kabinet beoogt de uitvoering van zijn plannen stelselmatig te plaatsen 
in het kader van een langere-termijn-beleid. Daarbij past ook een 
nauwgezet vasthouden aan de grondgedachten van het structurele 
begrotingsbeleid. Over het kwantitatieve kader daarvan en met name 
over de feitelijke omvang van het toelaatbare tekort, zal het kabinet 
beslissen nadat het rapport hierover door de desbetreffende studie
groep is uitgebracht (-). Ten einde de uitgavenontwikkeling binnen 
aanvaardbare grenzen te houden en tevens ruimte te scheppen voor 
nieuwe activiteiten en intensiveringen zullen op andere terreinen her
zieningen van beleid tot stand moeten worden gebracht. Het kabinet 
ziet hier mogelijkheden op grond van een bij zijn politieke visie aan
sluitende andere afweging van prioriteiten". 

Ons program 

De verkiezingsprograms van de christen-democratische partijen vóór 
1970 waren met betrekking tot budgettair-fiscale zaken niet gekwanti
ficeerd, evenmin als die van andere partijen. Er was voordien in het 
beleid van de elkaar opvolgende kabinetten sprake van een beleid dat 
in beginsel de stijging der overheidsuitgaven zou doen achterblijven 
- zij het evoluerend - bij, maar niet doen uitgaan boven de stijging 
van het nationale inkomen. Minder en minder slaagde men daarin, 
hetgeen ook in de regeringsverklaringen tot u itdrukking kwam. De 
daaruit resultel"ende, klimmende belastingdruk liet niet na invloed uit 
te oefenen op prijzen en loonclaims in de particuliere sector. Mede 
daarom wilde ons verkiezingsprogram 1971-1975 het keuze-element 
met betrekking tot de aanspraken op het nationale produkt benadrukken 
en tevens een voorwaardelijke, maar ook een maximerende kwantita
tieve aanduiding geven van de stijging der overheidsuitgaven. Deze 
indicatie van de orde van grootte van de stijging der overheidsuitgaven 
was uitgedrukt in een maximumpercentage voor de gemiddelde jaar
lijkse belastingdrukstijging: 0,5 % van het netto nationale inkomen voor 
de periode 1971-1975. De "Schets van beleid voor 1973 en volgende 
jaren" sprak van de bedoeling dit percentage in de volgende jaren 
geleidelijk terug te dringen. 

Niet dat de belastingen de enige financieringsbron voor de begrotings
uitgaven vormen (ze zijn wellicht wél het gevoeligst voor de kiezer en 
de eerlijkheid ten opzichte van de k:iezers was o.i. dan ook gediend 
met vermelding van de kostenzijde der in het program opgenomen 
beloften), maar de beide andere elementen vertoonden toen geen grote 
wijzigingen. Die andere elementen zijn de niet-belastingmiddelen en 
het begrotingstekort. Met betrekking tot de niet-belastingmiddelen 
werd uitgegaan van een jaarlijkse stijging van globaal f 350 mln., terwijl 
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volgens onze calculaties uit de jaarlijkse ruimte nog een aantal jaren 
f 100 mln. niet besteed zou kunnen worden voor uitgavenstijging, maar 
ter verkleining van het structureel begrotingstekort, dat volgens opvat
tingen van toen te hoog was in relatie tot het spaaroverschot u it de 
particuliere sector. Dat terugbrengen zou dan een bijdrage zijn tot 
beteugeling van de langdurige overbesteding, die sterk inflatoir werkte. 
Bij onze becijferingen werd uitgegaan van de in de Miljoenennota's 
gebezigde grootheden, t.w. 4,8 % stijging van het nationaal inkomen 
en 1,25 % progressiefactor. De reële verbetering, netto besteedbaar, 
voor de loontrekkenden zou bij deze groei van de collectieve uitgaven 
1 à 2 % jaarlijks kunnen zijn, waarbij met betrekking tot de uitbreiding 
van de sociale verzekeringen voor enkele jaren met ca. 1 % van het 
nationaal inkomen per jaar rekening werd gehouden. 

Deze kwantitatieve benadering, gevolgd door die van de PvdA en de 
vakbeweging, werd door de publieke opinie zeer positief opgenomen. 
Het was een poging tot een eerlijke voorstelling van zaken, juist ook 
voor de lasten, het zou tot meer programmeren ook van de particuliere 
sector kunnen bijdragen, enz. Lieftinck waarschuwde echter vanuit 
Washington dat dusdanige programmering - zeker voor een klein 
land - onmogelijk was, gezien de afhankelijkheid van onze economie 
van zoveel onzekere, met name buitenlandse factoren! 

De betrokken passage uit ons program luidde als volgt: "Dit alles te 
bereiken zal slechts mogelijk zijn, als de overheid voor haar beleid 
de instemming en medewerking krijgt van het georganiseerde bedrijfs
leven (-). Als daarbij blijkt dat de particuliere sectoren samen niet 
bereid zijn het overheidsaandeel aanmerkelijk te laten toenemen, zal 
een geringere uitbreiding van de collectieve voorzieningen overwogen 
moeten worden, teneinde het ontstaan van een inflatiespiraal te ver
mijden."'. Deze passage is aangevallen door de toenmalige oppositie 
omdat niet het georganiseerde bedrijfsleven, maar regering en parle
ment de uitgaven en de belastingen zouden vaststellen. Wij wilden 
echter slechts de volstrekte noodzaak uitdrukken van afstemming op 
elkaar van wat de particuliere sector resp. de overheid doet met het 
stellen van aanspraken op het nationaal produkt. Ons program 1971-
1975 drukte dit o.m. als volgt uit: "Willen deze belastingverhogingen 
werkelijk leiden tot een groter beslag van de overheid op het nationale 
inkomen, dan zal voorkomen moeten worden, dat zij zodanig in het 
economisch proces doorwerken, dat het reële aandeel van de overheid 
in feite gelijk blijft. Dit houdt onder meer in, dat de prijzen niet verder 
stijgen dan nodig is wegens de verhoging van de indirecte belastingen 
- afgezien van eventuele andere kostenstijgingen - en dat geen 
looncompensatie wordt gegeven voor prijsstijgingen die rechtstreeks 
het gevolg zijn van verhoging van de indirecte belastingen"'. Vanaf 
juli 1975(!) geeft het CBS maandelijks een gezuiverd indexcijfer van 

1 Kernprogramma 1971-1975 van de KVP. pag. 15. 
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de kosten van levensonderhoud. De CAO-partners kunnen nu van deze 
nieuwe cijfers gebruik maken. 

Intussen mag worden vastgesteld, dat van het op elkaar afstemmen 
van de particuliere en de collectieve desiderata niets of heel weinig 
terecht is gekomen. Door de hantering van het cijfer voor de jaarlijkse 
netto reële verbetering van het besteedbaar inkomen, het niet accep
teren van een nullijn voor dit cijfer enz. worden in zekere zin de stij
gingen van de directe belastingen en die van de sociale premies ook 
afgewenteld. Het is wellicht interessant de ontwikkeling van een aantal 
grootheden gedurende ongeveer het laatste decennium te laten volgen, 
waarbij VOOI' een belangrijk deel de cijfers voor zichzelf moeten spreken. 

Ontwikkelingen sinds de jaren '60 

De belastingen 

De belastingen als financierders van de begrotingsstijging zijn te ver
delen in tweeën. Eerst is er de automatische opbrengststijging ten 
gevolge van de gezamenlijke werking van de stijging van het reële 
nationale inkomen en de progressie der belastingen (excl. derhalve 

TABEL 1: Het belastingelement in de begrotingsruimte 

Trendmati- Bijdrage der 
Trendmati- ge stijging belastingen 

Jaar Minister ge stijging belasting- aan trendmati-
van nationaal Progressie- ontvang- ge begrotings-
Financiën inkomen factor sten ruimte 

---------

1962 Zijlstra 4 % 1 '/3 5,32 % 450 mln.' 
1963 Zijlstra 4 % 1 '/3 5,32 % 450 mln.' 
1964 Witteveen 4 % 1 '/3 5,32 % 540 mln.' 
1965 Witteveen 4 % 1 '/3 5,32 % 600 mln.' 
1966 Vondeling 4,5% 1 '/3 6 % 800 mln. 
1967 Vondeling 4,8 % 1 '/3 6,38 % 970 mln. 
1968 Witteveen 4,8% 11,4 6 % 1.100 mln. 
1969 Witteveen 4,8% 11,4 6 % 1.100 mln. 
1970 Witteveen 4,8% 11,4 6 % 1.210 mln. 
1971 Witteveen 4,8% 1 V4 6 % 1.260 mln. 
1972 Nelissen 4,8% 11,4 6 % 1.600 mln. 
1973 Nelissen 4,3 % 1,16 5 % 1.570 mln. 
1974 Duisenberg 4,3% 1,16 5 % 1.900 mln. 

1975 Duisenberg 4,3% 1,16 5 % 
2.300 mln. 2 

8.900 mln. 

1 Tot en met '965 zijn de bedragen niet in de Miljoenennota's genoemd. 
Kar heeft ze benaderd; zie ESB, 13 maart 1974. 

Drs. H. M. van der 

2 In 1975 werd overgegaan tot het systeem van de nominale ruimte. Ter vergelijking rr.et vorige 
jaren is tevens het cijfer aangegeven dat de belastingen bijdragen aan de reele ruimte: f 2.300 
mln. Niet inbegrepen IS de extra aardgasopbrengst in belastingvorm. De prijsfactor is 8,5 %. 
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de nomfnale progressie, die via de inflatiecorrectie dient te worden 
geneutraliseerd). Dan kàn daar bij komen een belastingdrukstijging 
waartoe de wetgever beslist indien de uitgavenstijging de ruimte over
treft. Wat betreft de bijdrage aan de begrotingsruimte van de zijde 
van de belastingen geeft tabel 1 aan hoe in de loop der jaren die 
ruimtescheppende factor is becijferd. 

De belastingdruk als geheel heeft zich ongeveer ontwikkeld volgens 
tabel 2. Door niet-corrigeren van de reële progressie stijgt de belasting
druk automatisch. Het volledig aanwenden van de begrotingsruimte 
voor uitgavenstijging leidt dus al tot belaistingdrukstijging. Het verhogen 
der belastingen om de uitgavenstijging die groter is dan de ruimte 
toelaat te financieren, verhoogt uiteraard de belastingdruk verder. Niet 
of niet volledig toepassen van de wettelijke inflatiecorrectie voert uiter
aard eveneens de belastingdruk op. 

TABEL 2: Ontwikkeling van de belastingdruk in % nationaal inkomen 
in marktprüzen 

Jaar Belastingdruk 

1962 25,4 1969 26,7 
1963 24,9 1970 28,0 
1964 25,8 1971 29,4 
1965 26,1 1972 30,2 
1966 26,5 1973 30,7 
1967 27,0 1974 30,9 
1968 27,7 1975 30,31 

1 In 1975 komt de daling voort uit f 1.100 mln. (= ± 0.6 %) tijdelijke. dus nog niet gedekte. 
belastingverlag ing. 

De niet-belastingmiddelen 

Voor het eerst in de begroting 1966 komt de verwachte stijging van 
de niet-belastingmiddelen expliciet in de ruimteberekening voor. (Voor
dien werd één groeifactor toegepast op belastingen en niet-belasting
middelen samen (netto-methode)). Tabel 3 geeft weer de cijfers uit de 
Miljoenennota's omtrent het verwachte aandeel in de jaarlijkse ruimte 
uit niet-belastingmidelen. Formeel heet het aanvankelijk "trendmatige 
ontwikkeling van de niet-belastingmiddelen". Het gaat al spoedig de 
kant uit van de geraamde stijging der niet-belastingmiddelen. 

De niet-belastingmiddelen in de begroting 1975 belopen ca. f 9,5 miljard. 
In de begroting 1966 bedroegen ze (excl. het niet doorgegane plan 
inzake belastingspaarbrieven en excl. verkoop Breedband) ca. f 1,4 
mld; in die van 1963 ca. f 1 mld. 
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TABEL 3: Oe niet-belastingmiddelen in de begrotingsruimte 

Jaar Bedragen 

1966 100 mln. trendmatige stijging 

1967 150 mln. trendmatige stijging 

1968 365 mln. (150 trendmatig + 215 extra stijging) 

1969 455 mln. (150 trendmatig + 305 extra stijging) 

1970 380 mln. (150 trendmatig + 230 extra stijging) 

1971 671 mln. (150 trendmatig + 521 extra stijging) 

1972 715 mln. 1 

1973 660 mln. 

1974 1.120 mln. waarvan aardgas 430 

1975 3.206 mln. waarvan aardgas 1900 
-------

1 De gehele verwachte groei wordt voortaan formeel tot de ruimte gerekend. 

De ruimte 

De trendmatige begrotingsruimte als geheel heeft zich in de loop der 
jaren ontwikkeld volgens tabel 4. 
Bij de sprong die de ruimte vanaf 1974 vertoont, zijn opvallend - naast 
de bijdragen uit aardgas (volume en prijs) - de opwaartse bijstellingen 

TABEL 4: Oe jaarlükse structurele ruimte (in mln. gld.) 
------ _.-

Jaar Belastingen Niet-belasting- Diversen Totaal 
middelen 

1966 800 100 900 

1967 970 150 1.120 

1968 1.100 365 1.465 

1969 1.100 455 25 1.580 

1970 1.210 380 25 1.615 

1971 1.260 671 25 1.956 

1972 1.600 715 20 2.335 

1973 1.570 660 24 2.254 

1974 1.900 1.120 5251 3.545 

19753 2.300r 1.300 1.7001 7.800r 

+ 
8.900n 2.5002 14.400n 

1 BUstelling structureel begrotingstekort. 
2 Aardgasopbrengst (in de vorm van vennootschapsbelasting en niet-belastingmiddelcn sOlnen). 
3 r; bij toepassing reële ruimte. 

n: bU toepassing nominale ruimte (nieuwe methode). 
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van het begrotingstekort. Minister Duisenberg besloot daartoe na een 
advies van de Studiegroep Begrotingsruimte, die vijf kwartalen voordien 
een (opgevolgd) advies aan minister Nelissen had uitgebracht inzake 
de trendmatige groei van het nationaal inkomen én de progressiefactor 
en dat ruimte-verkleinend werkte (zie tabel 7, jaar 1973). De opwaartse 
bijstelling van het wenselijke structurele begrotingstekort is door het 
kabinet geschied naar aanleiding van de navolgende conclusie van het 
advies: "Wanneer het kabinet het vertrouwen heeft, dat een duurzaam 
en effectief anti-inflatiebeleid kan worden gevoerd, dan zou volgens 
deze benadering de bijstelling van het tekort Y2 à % miljard kunnen 
bedragen; nader geconcretiseerd voor 1975: 650 miljoen". 

In 1975 wordt het tekort andermaal bijgesteld met f 1,5 miljard extra. 
In vele kringen bestaat twijfel of dit structureel verantwoord is. Die 
twijfel is m.i. niet ongegrond, als bij de Voorjaarsnota 1975 blijkt dat 
een zeer groot deel van het achterblijven van de belastingopbrengst 
door de minister van structurele aard wordt geacht. Met betrekking tot 
de wijze van aanwending van de in vergelijking met 1974 veel meer 
dan verdubbelde ruimte (f 7.800 mln. ten opZichte van f 3.545 mln.) 
heeft de Tweede Kamer via een CDA-motie-Schouten in oktober 1974 
te kennen gegeven, dat er voor "enige honderden miljoenen" méér aan 
lastenverlichting en minder aan uitgavenverhoging moest worden ge
daan. De gewenste lastenverlichting had grotendeels ook wel het 
karakter van een rijksuitgave (nI. een bijdrage in een sociaal verzeke
ringsfonds), maar de som van sociale lasten en belastingen zou er 
door dalen. 

Het kabinet negeerde het grootste deel van de motie. Zelfs is niet 
geschied wat minister Duisenberg twee keer aan de initiatiefnemers 
inzake de zelfstandigenaftrek toezegde, nl. dat de kosten van deze 
aftrek gecompenseerd zouden worden door uitgavenverlaging bij ge
legenheid van de Voorjaarsnota. Het is zeer te betreuren, dat op het 
punt van de globale budgettaire ontwikkeling het kabinet als een stoom
wals over Kamermeerderheden heen rolt. Het komt me niet voor als 
een verstandige werkwijze in tijden dat structuurbreuken in onze 
sociaal-economische verhoudingen moeten worden opgevangen - zo 
het al een werkwijze is die een extra-parlementair kabinet past. 

Het beleid voor 7975 

On dans structurele belastingverlaging zijn de uitgaven in de rijksbe
groting voor 1975 met 23 % gestegen (de werkgelegenheidsmaatrege
len van in totaal f 3,5 miljard niet meegerekend). Grotendeels zijn het 
uitgaven waar"door verwachtingen worden gewekt, zowel door de over
drachtsuitgaven, die voor velen een bepaald levensniveau mogelijk 
maken, als door de directe consumptieve overheidsuitgaven, die veelal 
aanstelling van nieuwe ambtenaren betekenen (die bij tegenvallers niet 
ontslagen kunnen worden), of door subsidies, die particuliere instel-
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lingen in staat stellen mensen aan te nemen, die echter bij tegenvallers 
wèl ontslagen kunnen worden. Het is uitermate gevaarlijk bij een onge
twijfeld lagere gemiddelde economische groei van het nationaal inkomen 
de collectieve aanspraken daarop zo drastisch en schoksgewijs te 
verhogen. Aan de onrust bij het jeugd- en jongerenwerk (juni 1975) kan 
men afmeten hoe niet-honoreren van uit de begrotingsontwikkeling 
voortvloeiende verwachtingen in de samenleving uitpakt. 

Minister Duisenberg noemde 1975 een adempauze in het dwingend 
samengaan van meer overheidsvoorzieningen en lastenverlaging, die 
mogelijk was gemaakt door de structurele bijstelling van het begrotings
tekort en de toenemende aardgasbaten. Maar hoe blijvend zijn beide 
grootheden? Van het aardgas kan men stellen, dat de opbrengst nog 
enkele jaren kan stijgen, om dan rond 1980 relatief en later absoluut 
te gaan dalen. De bijstelling van het tekort is o.m. gebaseerd op ver
minderde bedrijfsinvesteringen, maar die moeten juist een groot deel 
van de primaire nationale middelen, ook ten behoeve van de collectieve 
voorzieningen, opleveren. Op korte termijn kunnen overheidsuitgaven 
stellig de werkgelegenheid bevorderen, maar ook voldoende blijvend, 
en in welke relatie met de particuliere uitgaven? 

Ook voor de toekomst zijn er in het kabinetsbeleid nog geen symptomen 
van beleidsbijstellingen ten gevolge van de lagere groei. Wel denk ik, 
dat de minister het structurele groeicijfer voor de ruimte niet op 4,3 % 
zal willen handhaven. Maar als men de te wekken en reeds gewekte 
verwachtingen niet tevens bijstelt (en dat is een langdurig proces), 
heeft dat alleen boekhoudkundig en inflatoir gevolgen. Alvorens enkele 
opmerkingen over de toekomst te maken, is het wellicht nuttig ook nog 
even de ontwikkeling van de sociale premiedruk te bezien. De cijfers 
van deze tabel kunnen worden opgeteld bij die van tabel 2. 

TABEL 5: Ontwikkeling sociale premiedruk (in % nationaal inkomen 
in marktprüzen) 

Jaar Premiedruk 

1968 14,5 1972 16,8 

1969 15,5 1973 18,4 

1970 16,5 1974 19,8 

1971 17,0 19751 19,8 
- -~ --------------

1 Stabilisatie door tijd e I ij k e rijksbijdrage van f 700 mln. (= ± 0.4 %). 

Oe komende jaren 

Ondanks verwachte nieuwe extra aardgasbaten voor 1976 heeft het 
kabinet (bij de meerjarenafspraken in september 1974) voor komend 
jaar al weer een belastingdrukstijging van 0,5 % voorzien, om de 
uitgavenstijging weer fors boven de ruimte te doen uitgaan. Voor 1977 
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en 1978 is 0,4 % voorzien. De "adempauze" zou aldus slechts één 
jaar duren. Dat is veel te kort om het bedrijfsleven enige kans te geven 
op dringend noodzakelijk herstel, waar tenslotte de groei weer groten
deels van afhangt en waarvan de vruchten al verdeeld lijken vóórdat 
ze zijn gevormd. Inmiddels zijn conjuncturele lastenverlagingen tot stand 
gebracht, die Of gedekt moeten worden - als ze blijvend zouden wor
den - àf lastenverhogingen worden als ze niet worden verlengd. Hier
mee wordt andermaal een probleem naar de toekomst geschoven, 
hetgeen op zich geen kritiek verdient, maar wel bedenkelijk wordt nu 
het overige beleid zo structureel expansief blijft. Dit zeer expansieve 
structurele uitgavenbeleid maakt de ruimte voor conjuncturele maat
regelen tot behoud en verbetering van werkgelegenheid kleiner. 

Herhaalde pogingen om een Kamerdebat te krijgen over de meerjaren
afspraken (die alleen maar "gelden" binnen het kabinet), met andere 
woorden over de vraag of het verantwoord is op basis van tijdelijke 
aardgasopbrengsten de overheidsuitgaven zo sterk te laten stijgen, 
terwijl de binnenlandse aardgasopbrengst toch ook de lasten verzwaart 
(als een indirecte belasting!), zijn mislukt. We moeten nu afwachten wat 
de begroting 1976 brengt, maar we weten wél reeds, dat de "tegen
vallers" groot zijn en dat het een enorme ombuigingsmaneouvre van 
de regering zou kosten om met de uitgaven zelfs bij de meerjaren
afspraken van 1974 te blijven. 

Die binnen het kabinet bindende afspraken lijken méér garanties van 
minimumposities te zijn, waar alleen maar nieuwe claims bovenop 
komen, dan bindende meerjarenafspraken. En die meerjarenlijn vond 
een Kamermeerderheid al te hoog. Het is m.i. beangstigend. Zonder 
twijfel zou een en ander er wat anders uitzien wanneer er uitzicht was 
op een krachtige wederopleving van de wereldconjunctuur. Zeker speelt 
ook een rol het inzicht dat een groot deel van de huidige w8!"kloosheid 
van structurele aard is, maar ik kan niet nalaten als belangrijke oorzaak 
van de angstige ontwikkeling aan te geven de opvatting, althans ge
poneerde stelling van de progressieven, dat met hun entrée in de 
regering er eindelijk eens begonnen zou worden met het scheppen van 
meer rechtvaardige verhoudingen. Alsof daar eerder al niet consequent 
en zeker niet zonder effect aan zou zijn gewerkt! Te weinig handelt 
het kabinet m.i. naar' de terecht wel eens geponeerde stelling, dat de 
marges voor beleidswijzigingen klein zijn. De scherpe polariserende 
houding uit de oppositietijd van de PvdA moet nu kennelijk worden 
"waargemaakt", waarbij de moeilijke partijpolitieke verhoudingen wor
den misbruikt en Kamermeerderheden herhaaldelijk worden genegeerd. 
Radicaliserend beleid, juist in een tijd waarin voorzichtigheid geboden 
is - ook omdat een aantal wetmatigheden niet meer schijnt te kloppen 
-, houdt grote gevaren in, want gewekte verwachtingen waaraan niet 
kan worden voldaan, ontnemen het beleid het aanpassingsvermogen 
dat juist bij structuurbreuken meer dan ooit nodig kan zijn. 
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Ons aardgasvoorkomen betekent een vermogen, dat als zodanig dient 
te worden gebruikt, en niet alleen als een inkomensbron die de ver
wachtingen opfokt tot een structureel niveau dat op middellange termijn 
alleen maar schoksgewijs zal kunnen inkrimpen ofwel zal moeten leiden 
tot schoksgewijze verdere opvoering van een belasting- en premiedruk 
die nu al tot de hoogste ter wereld behoort. 

De enorme verslechtering van het financieringstekort, dat voor 1975 
ruim f 10 miljard bedraagt, nadat het kabinet-Biesheuvel het had weten 
terug te brengen tot ruim f 1 miljard, is niet iets wat alleen maar te 
verklaren is uit de conjunctuurwending en uit de door velen verantwoord 
geachte bij steil ingen van het aanvaardbare tekort. Krantenberichten 
wijzen er op, dat de ombuigingen voor het budget in 1976 en volgende 
jaren ver onvoldoende zijn om het door het kabinet zelf beoogde 
niveau van de meerjarenafspraken te bereiken. Wanneer het achter 
blijven van de belastingopbrengsten doorzet, en ook grotendeels struc
tureel, dan zal het tekort voor 1976 fors boven de f 10 miljard kunnen 
uitstijgen. Wat een potentiële inflatie zit daarin opgesloten! 

De verwarring over het niet meer toepasbaar zijn van geijkte economi
sche theorieën, het niet meer werken van beproefde instrumenten van 
economische politiek mag ons niet blind maken voor de duidelijke 
presentie van fysieke grenzen waar elk beleid rekening mee te houden 
heeft: de beperktheid van ons aardgasvoorkomen, de in beginsel 
inflatoire werking van monetaire financiering en de reactie op de zeer 
hoge fiscale en sociale lasten. 

Het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans is weliswaar 
zeer sterk, maar een begrotingstekort moet gefinancierd worden en 
dat kan in deze omvang op geen stukken na uit de sfeer der lang
lopende leningen. Waar blijft de enorme massa ten gevolge van mone
taire financiering geschapen liquiditeit wanneer de bedrijvigheid gaat 
optrekken? Of moet het "Europese OPEC-land", zoals ons land wel 
eens is genoemd, liever in het buitenland gaan lenen, terwijl wij in de 
EG- en wereldverhoudingen behoren tot de landen die juist anderen 
met kapitaalhulp moeten bijstaan om hun zeer ernstige betalingsbalans
onevenwichtigheden te boven te komen? Bovendien is kapitaal invoer 
uiterst gevaarlijk voor de koers van de gulden, die bij stijging onze 
exportpositie verslechtert, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid, 
die dan nog verder vermindert. 

Een andere fysieke grens ligt bij de druk der lasten, hoezeer het ook 
juist blijft, dat een objectief wenselijke druk niet te bepalen is. Er 
ontwikkelt zich een belastingmoraal (op sociaal verzekeringsterrein 
ontwikkelen zich deels analoge, deels andere ernstige wijzen van ont
duiken en ontgaan), die meer en meer tot gevolg heeft, dat verdere 
tariefsverhogingen relatief minder meeropbrengst opleveren; een be
lastingmoraal die een "zwart economisch circuit heeft doen ontstaan 
en die moreel uiterst negatief uitwerkt op ons volk, vooral op de jeugd. 

Politiek perspectief, juli/augustus 1975 75 



Er zou eens becijferd moeten kunnen worden hoeveel additionele lasten 
worden opgelegd aan diegenen voor wie de daarmee betaalde over
drachtsuitgaven uiteindelijk zijn bedoeld, zodat alleen nog diegenen 
"er beter van worden" die zich aan heffingen weten te onttrekken. 

Een dergelijke situatie zou verderfelijk zijn voor de ontplooiing van de 
verantwoordelijkheid voelende mens. De verantwoordelijke persoon 
wordt aldus gestraft omdat hij zich aan de wet houdt en zijn plichten 
beseft. Het nagenoeg uitsluitend spreken van rechten ("de mens heeft 
toch recht op ... "), waartoe wij allen zo geneigd zijn, houdt het gevaar 
in, dat de verantwoordelijkheid van de persoon verzwakt en de mens 
uitsluitend gaat rekenen op de verantwoordelijkheid van anderen. De 
christen-democratie in ons land kan, naar ik hoop en verwacht, in deze 
richting nog belangrijk werk doen, en dat heeft wezenlijke raakpunten 
met het begrotingsbeleid. 
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De betekenis van het aardgas voor 
onze economie 

J. Weitenberg'" 

I. INLEIDING 

In discussies over sociaal-economische vraagstukken wordt regelmatig 
gewezen op de belangrijke rol die het aardgas in de Nederlandse 
economie vervult. Vooral na de olieprijsverhogingen van eind 1973 is 
deze betekenis sterk toegenomen. Sindsdien wordt nogal eens ge
suggereerd, dat dankzij dit aardgas de Nederlandse economie in een 
buitengewoon comfortabele positie verkeert. Ons land kent momenteel 
immers geen betalingsbalansproblemen, zoals vele andere industrie
landen. Nederland beschikt mede door zijn sterke betalingsbalans 
over een internationaal zeer gewaardeerde valuta. Ons land heeft 
dankzij het aardgas zijn reële welvaart in 1974 niet zien verminderen. 
Wij zijn in staat onze collectieve voorzieningen uit te breiden, zonder 
hiervoor de burgers volledig de rekening te presenteren in de vorm 
van lastenverzwaringen. 

Zo op het eerste gezicht lijken er aan het aardgas inderdaad alleen 
maar positieve aspecten verbonden. Toch worden er de laatste tijd 
ook geluiden gehoord die anders van toon zijn. Van de zijde van het 
bedrijfsleven wordt steeds vaker benadrukt, dat een sterker wordende 
valuta de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse in
dustrie aantast. Anderen brengen naar voren dat de huidige generatie 
zich schuldig maakt aan potverteren, indien de aardgasopbrengsten 
niet op een renderende wijze worden besteedl. Weer anderen be
weren dat de werkelijke problemen worden gecamoufleerd doordat 
ons land toevalig over deze bodemschat beschikt. In dit verband heeft 
minister Lubbers onlangs zelfs van merkwaardige paradox gesproken: 
"Hetzelfde aardgas dat ons in staat stelt de koopkracht op peil te 
houden, datzelfde aardgas dreigt ons zand in de ogen te strooien voor 
wat betreft de werkelijke problemen"2. 

* Drs. Weitenberg, onderdirecteur van het Centraal Planbureau, is buitengewoon hoogleraar in 
de leer der openbare financiën aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Tevens is hij voorzitter 
van de Stuurgroep voor Sociaal-economische en Financiële Zaken van het Centrum voor Staat
kundige Vorming. (Red.). 
1 S. Kaarn: "Potverteren of niet? Een optimale besteding van de aardgasreserve", in Econo
misch·Statistische Berichten. jrg. 59. nr. 2981. 1974. 
2 R. F. M. Lubbers: "Werkgelegenheid prioriteit nummer één", rede t.g.v. het 12e lustrum van 
de Rotterdamse Studentenvereniging 'Sanctus Leurentius', afgedrukt in Politiek perspectief, 
januari·februari 1975. Zie ook de recente rede van minister Lubbers t.g.v. de najaarsbijeen· 
komst van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging te Vlissingen, gepubliceerd in de Ne
derlandse Staatscourant, 22 augustus 1975. (Red.). 
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Gegeven de mogelijk uiteenlopende waardering van de economische 
betekenis van het aardgas, kunnen ook de beleidsopties inzake het 
aardgas uiteenlopen. Ten einde de oordeelsvorming op dit terrein 
enigszins behulpzaam te zijn, wordt in de volgende paragraaf een 
aantal economische aspecten van het aardgas behandeld. Aansluitend 
daarop wordt ingegaan op de aanwendingsmogelijkheden van de aard
gasopbrengsten. Deze bijdrage wordt besloten met een aantal con
clusies. 

11. ECONOMISCHE ASPECTEN VERBONDEN AAN HET AARDGAS 

De exploitatie van het aardgas heeft in de afgelopen tien jaar een be
langrijke invloed uitgeoefend op de economische structuur van ons 
land. Van groot belang hierbij was de relatief lage prijs die voor deze 
energiedrager in rekening werd gebracht. Hierdoor is de economische 
ontwikkeling van ons land in het voorbije decennium geheel anders 
verlopen dan daarvóór het geval was. 

Zonder volledig te willen zijn, kunnen we de belangrijkste economi
sche effecten als volgt samenvatten: 

- door het geleidelijk in produktie nemen van het aardgasveld in 
Slochteren ontstond na het midden van de jaren zestig een aanzien
lijke directe bijdrage aan de groei van de welvaart en de arbeidspro
duktiviteit; 

- in diezelfde periode is het energieverbruik per hoofd in Nederland 
belangrijk meer gestegen dan in andere landen het geval was; 

- dit toegenomen energieverbruik is gepaard gegaan met een dus
danige verschuiving in het produktiepatroon van de industrie, dat het 
aandeel van de energie - annex kapitaalintensieve produkties _ 
re·latief sterk steeg; 

- niettegenstaande het sterk stijgende binnenlandse energieverbruik 
nam de produktie van eigen energie zozeer toe, dat Nederland momen
teel even veel energie kan exporteren als er wordt ingevoerd; 

- dankzij dit drastisch gewijzigde beeld inzake de importafhankelijk
heid van energie is de betalingsbalanspositie van onze economie aan
zienlijk verbeterd, hetgeen mede heeft bijgedragen tot de effectieve 
opwaardering van de gulden. 

De hierboven vermelde effecten zullen achtereenvolgens worden uit
gewerkt. 

Büdrage aardgas aan welvaartsgroei en produktiviteitsverbetering 

De produktie van aardgas heeft reeds gedurende een aantal jaren 
belangrijk bijgedragen tot de groei van de welvaart in ons land. Dit 
moge blijken uit onderstaand overzicht, dat laat zien in welke mate de 
overige mijnbouw en de openbare nutsbedrijven samen tot extra pro-
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duktiegroei hebben geleid. Overige mijnbouw en openbare nutsbedrij
ven worden in dit verband samen genomen omdat het produktieverloop 
in beide bedrijfstakken ten nauwste met elkaar samenhangt. Niet onbe
langrijk bij deze produktiemeting zijn de gehanteerde prijzen. Meting 
tegen de, voor aardgas relatief lage, prijzen van 1970 leidt tot een 
geringere extra produktiegroei dan wanneer de produktiestijging in de 
verschillende bedrijfstakken zou worden gemeten in prijzen van bijv. 
1975. 

TABEL 1: Extra bijdrage van het aardgas aan de jaarlijkse produktie
groei a, 1966-1974 

jaarlijkse produktiegroei in % 
1966/68 1969/71 1972/74 

in procenten 

Totale produktiegroei bedrijven 6,0 5,7 3,7 

Produktiegroei excl. overige 
mijnbouw en openbaar nut 5,6 5,0 3,0 

Extra bijdrage aardgas 0,4 0,7 0,7 

a Gemeten in prUzen van het jaar 1970. 

Blijkens bovenstaand overzicht bedroeg de extra bijdrage van het 
aar·dgas de afgelopen jaren 0,7 % per jaar. Hierbij is dan nog aange
nomen, dat de produktiegroei in de overige sectoren onafhankelijk is 
geweest van de aanwezigheid van aardgas. Deze extra produktiegroei 
vergde nauwelijks inschakeling van additionele arbeid, reden waarom 
de jaarlijkse verbetering van de arbeidsproduktiviteit globaal in dezelfde 
mate werd beïnvloed. 
Zoals bekend, speelt de stijging van de arbeidsproduktiviteit een strate
gische rol bij de (primaire) verdeling van het nationaal inkomen over 
de verschillende groepen van inkomenstrekkers. Met name bij de loon
onderhandelingen staat deze produktiviteitsverbetering centraal. Aan
genomen mag dan ook worden, dat de met het aardgas samenhangende 
verbetering van de arbeidsproduktiviteit heeft geleid tot een dienover
eenkomstige extra stijging van het reële loon. De reële loonstijging kan 
hierbij worden gedefinieerd als de nominale loonstijging, gecorrigeerd 
voor de prijsstijging. 
Deze gang van zaken is minder gelukkig geweest, omdat mede hierdoor 
de arbeidsinkomensquote - deze quote meet het aandeel van de lonen 
in het totale inkomen - in het bedrijfsleven buiten de aardgassector tot 
een te grote hoogte is gestegen. Vele bedrijfstakken zijn als gevolg 
van de hierdoor veroorzaakte uitholling van de winst- en rendements
posities in zodanige moeilijkheden gekomen, dat de continuïteit van 
deze takken niet langer verzekerd is. In een aantal gevallen zijn be-
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drijven hierdoor al gedwongen geweest hun werkgelegenheid duur
zaam in te krimpen. Gelet ook op het zeer incidentele karakter had 
deze extra produktiviteitswinst in het kader van de nationale loononder
handelingen beter buiten beschouwing kunnen blijven. De omstandig
heid dat de inkomsten uit aardgas in overgrote mate aan de overheid 
ten goede komen, pleitte eveneens voor het aanbrengen van een cor
rectie. Deze overheidsinkomsten omvatten niet alleen royalties en 
vennootschapsbelasting, maar ook winst- en dividenduitkeringen van 
overheidsbedrijven. 

Soortgelijke overwegingen gelden ten aanzien van de prijseffecten, 
veroorzaakt door het optrekken van de aardgasprijzen. Via een zoge
heten drempel zouden deze effecten in mindering kunnen worden ge
bracht op de in de lonen te compenseren prijsstijgingen. 

Ontwikkeling van het Nederlandse energieverbruik 

De exploitatie van het aardgas is niet alleen gepaard gegaan met een 
extra produktiegroei, ook het energieverbruik in Nederland is duidelijk 
gestimuleerd door de aanwezigheid van deze energiebron. Van grote 
betekenis hierbij waren de lage prijzen waartegen het aardgas tot voor 
kort werd aangeboden. Deze lage prijzen golden vooral voor bepaalde 
industriële grootverbruikers, waardoor de uitbreiding van energie
intensieve produkties werd bevorderd. Daarnaast werd de overscha
keling op aardgas gestimuleerd door de ook in vergelijking met andere 
energiebronnen lage prijzen die voor het aardgas werden gevraagd. 
Bij de bespreking van de wijzigingen i'n het industriële produktiepatroon 
zullen we hierop terugkomen. 

TABEL 2: Jaarlijkse groei energieverbruik in een aantal landen, 
1962-1972 

Omvang ener- Jaarlijkse 
gieverbruik 

groei energieverbruik per 

per hoofd a 

in 1962 Bedrij-

- -- --- - -

Nederland 2,1 
Europese 
(de Zes) 

Gemeenschap 

Verenigd Koninkrijk 3,4 
Zweden 2,5 
Verenigde Staten 5,7 

a Ton olie-equivalent per hoofd. 

b Industrie, transportsector en energiesector. 

C Gezinshuishoudingen en overige kleinverbruikers. 

ven b 

7,6 

1,5 

4,1 

3,5 

hoofd in % 
Gezins-

huishou
dingen c 

8,6 

5,9 

2,7 

Totaal 

7,9 

1,1 

4,8 

3,6 
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Ook los van deze veranderingen in de industriële produktiestructuur 
was er tijdens het laatste decennium sprake van een relatief sterk 
groeiend energieverbruik in Nederland. Dit kan worden afgemeten aan 
de ontwikkeling van het energieverbruik door gezinshuishoudingen. Een 
en ander blijkt uit bovenstaand overzicht, waarin het energieverbruik per 
hoofd in Nederland wordt vergeleken met dat in de (oude) Europese 
Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Verenigde 
Staten. 

Inmiddels is het energieverbruik per hoofd in Nederland hoger dan in 
het Verenigd Koninkrijk en bijna even hoog als in West-Duitsland, niet
tegenstaande het feit dat de Bondsrepubliek altijd nog een 10 à 20 % 
hoger welvaartspeil kent dan ons land. Hierbij zij aangetekend dat, 
afgezien van klimatologische omstandigheden, de hoogte van de mate
riële welvaart in belangrijke mate bepalend is voor de absolute omvang 
van het energieverbruik. Hoe dit ook zij, het valt niet te ontkennen 
dat het energieverbruik in ons land na het midden van de jaren zestig 
onmiskenbaar werd gestimuleerd door het goedkope aanbod van aard
gas3. 

Wijziging produktiestructuur 

Onder invloed van lage energieprijzen in het algemeen en die van 
aardgas in het bijzonder is onze (industriële) produktiestructuur energie
intensiever geworden. Deze toegenomen energie-intensiviteit is volledig 
te wijten aan het toegenomen aandeel van de veel energie vergende 
produkties. Hierbij kan o.m. worden gedacht aan de stijgende produktie
aandelen van de overige mijnbouw, de olieraffinaderijen, de chemie, 
de metallurgie, de papierindustrie en de tuinbouw. Binnen ieder van 
deze en ook binnen andere bedrijfstakken is in het algemeen sprake 
van een geringe trendmatige daling van het directe energieverbruik 
per eenheid afzet, een verschijnsel dat eveneens in andere landen is 
waar te nemen. Dit wijst op een stijgende efficiency inzake de toepas
sing van energie in produktieprocessen. 

Het bovenstaande wordt geïllustreerd door het volgende overzicht. In 
dit overzicht is een aantal bedrijfstakken gerangschikt naar het directe 
energieverbruik per eenheid afzet. Het energieverbruik per eenheid 
afzet van de bedrijvensector als geheel is hierbij op 100 gesteld. De 

3 Het relatief goedkoper worden van aardgas voor het kleinverbruik blijkt uit de volgende prijs
Indexcijfers: 

aardgas 
huisbrandolie en petroleum 

1963 1968 1973 

100 

100 

76 
108 

80 

152 

Voor de grootverbruikersprijzen laten de volgende prijsindexcijfers hetzelfde zien: 

1963 1968 1973 

aardgas 
stookolie 
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100 
100 

45 

100 
46 

126 
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tabel laat vervolgens zien, dat het aandeel van deze energie-intensieve 
sectoren in de totale toegevoegde waarde aanzienlijk is gestegen ge
durende de periode 1963-1973. Deze constatering geldt evenwel alleen 
wanneer de toegevoegde waarde in constante prijzen wordt gemeten. 
In lopende prijzen uitgedrukt is de verschuiving in de produktiestruc
tuur in het algemeen veel minder pregnant, omdat tijdens de vermelde 
periode de afzetprijzen van deze relatief energie-intensieve produkten 
aanzienlijk minder zijn gestegen dan die in andere sectoren. Immers, 
energie was toen nog een goedkope grondstof. 

TABEL 3: Aandeel energie-intensieve sectoren in de totale toegevoeg
de waarde, 1963-1973 

Bedrijfs
takken 

Chemie 

Olieraf
finaderijen 

Metallurgie 

Papier 

Indexcijfera 

direct ener
gieverbruik 
per eenheid 
bruto afzet 

in 1973 

480 

240 
205 
135 

Toegevoegde waarde-aandelen in % 

In prijzen van 

1970 

1963 1973 

2.7 

0,6 

1,2 

0,9 

5,7 

0,9 

1,8 

1,0 

In lopende 

prijzen 

1963 1973 

3,9 

O,S 

1,6 

1,2 

4,7 

1,0 

1,6 

0,9 

a Het energieverbruik per eenheid afzet is voor de bedrUvensector als geheel op 100 gesteld. 

De ervaring wijst uit, dat de mate van energieverbruik in grote trekken 
parallel loopt met de mate van kapitaalintensiteit. De toegenomen 
energie-intensiteit van onze produktie is daarom te zelfder tijd gepaard 
gegaan met het kapitaal-intensiever worden van de produktie, althans 
binnen de nijverheid. Tegenover stijgende aandelen van de hierboven 
genoemde bedrijfstakken staan dan ook teruglopende aandelen van 
arbeidsintensieve bedrijfstakken, zoals textiel, kleding, schoeisel, meu
bel- en houtindustrie, ambachtelijke nijverheid, enz. 

Uit het voorgaande dient zich als conclusie aan, dat de relatief lage 
energieprijzen in het voorbije decennium tot belangrijke wijzigingen 
van het produktiepatroon hebben geleid. Dit geldt voor alle ontwikkelde 
landen, maar voor Nederland kwam daar als bijzondere omstandigheid 
bij dat het aardgas tot voor kort tegen lagere dan concurrerende prijzen 
werd aangeboden. Dit was een uitvloeisel van het toenmalige energie
beleid, dat er op was gericht onze aardgasvoorraden uit te putten voor
dat de opkomst van nieuwe energiebronnen (atoomenergie) de energie
prijzen nog verder onder druk zou zetten. Voor de goede orde zij opge
merkt, dat onder invloed van milieuoverwegingen en het toegenomen 
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besef van de eindigheid van grondstoffen het energiebeleid uit de jaren 
zestig reeds was verlaten vóór het uitbreken van de oliecrisis. De 
oliecrisis zelf heeft de noodzaak hiertoe alleen maar versterkt. De be
langrijkste consequentie van dit alles is, dat Nederland en andere 
industrielanden voorlopig een periode tegemoet gaan van aanzienlijk 
minder uitbundige produktie- en welvaartsgroei. 

Invoerafhankelükheid bÜ energie 

Dankzij de winning van energie is onze economie steeds minder afhan
kelijk geworden van de invoer van energie. Hierbij kan onderscheid 
worden gemaakt tussen een invoersubstitutie-effect (ingevoerde energie 
die wordt vervangen door in het binnenland geproduceerde energie) 
en een direct uitvoereffect, in casu de export van aardgas. Onderstaan
de tabel laat zien, dat Nederland van een importeur van energie momen
teel zelfs een exporteur van energie is geworden, althans wanneer ver
bruik en produktie in fysieke eenheden worden gemeten. In waarde
bedragen gemeten is ons land per saldo nog steeds importerend, 
omdat de prijzen van aardgas nog niet volledig tot het vergelijkbare 
peil van de olieprijzen zijn opgetrokken. 

TABEL 4: Energiebalansa van Nederland, 1964-1974 

1964 1969 1974 

Produktie van aardgas 0,6 18,4 71,2 

Produktie van overige energie 10,4 5,9 2,4 

Voorraadintering 

Invoer van energie 42,5 61,4 78,7 

Totaal aanbod van energie 53,5 85,7 152,3 

1964 1969 1974 

Binnenlands verbruik 29,4 43,6 63,8 

Export van aardgas 6,3 36,5 

Export van overige energie 23,3 35,3 50,0 

Voorraadvorming 0,8 0,5 2,0 

Totaal verbruik van energie 53,5 85,7 152,3 

a Gemeten in mln. ton olie·equivalent. 

Tabel 4 brengt niet tot uitdrukking hoeveel energie op indirecte wijze 
wordt geïmporteerd resp. geëxporteerd. De produktie van ieder goed 
vergt veelal een zekere hoeveelheid energie, zo ook de produktie van 
goederen die via de internationale handel worden gedistribueerd. Hoe-
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wel cijfers over het aandeel van de energiekosten in de kostprijs van 
de ingevoerde goederen geheel ontbreken, mag weil icht toch worden 
gesteld dat onze exportgoederen gemiddeld energie-intensiever zijn 
dan onze importgoederen. Nederland is namelijk een belangrijke netto
exporteur van chemische produkten, staal, aluminium, papier, tuinbouw
produkten e.d. - kortom, van goederen waarvan de produktie relatief 
veel energie vergt. Onze invoer daarentegen omvat, naast veel grond
stoffen, vooral produkten waaraan veel arbeid ten grondslag ligt. 

Uit het globale evenwicht van de energiebalans mag niet worden afge
leid, dat de Nederlandse economie volledig op eigen energie zou 
kunnen draaien. Bepaalde produktieprocessen zijn nu eenmaal technisch 
afhankelijk van kolen (hoogovens) of olie (raffinaderijen). Bij het vervoer 
lijkt het voorshands evenmin mogelijk olie als energiebron te ver
vangen door aardgas. Naast deze technische belemmeringen is Neder
land bij de uitvoer van aardgas juridisch gebonden aan zijn export
contracten. Met andere woorden, de uitvoer van aardgas kan niet 
worden beëindigd met het oog op aanwending in het binnenland. Ook 
de produktie van aardgas kan op korte termijn niet onbeperkt worden 
opgevoerd. Terecht pleit minister Lubbers daarom in zijn Energienota 
voor het aanleggen van een buffervoorraad aardgas, opdat in crisis
situaties althans aan de meest essentiële energiebehoeften kan worden 
voldaan. 

Externe positie en internationaal concurrentievermogen 

De sterk gedaalde invoerafhankelijkheid van energie heeft vanzelfspre
kend een gunstige invloed uitgeoefend op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. Op basis van de huidige olie- en aardgasexportprijzen 
kan de directe bijdrage van het aardgas tot het saldo van de lopende 
rekening als volgt worden benaderd: 

TABEL 5: Bijdrage van het aardgas tot saldo lopende rekening 
(in mln. gld.) 

Binnenlands verbruik aardgas: 

40 mld. m3 gewaardeerd tegen de huidige olieprijzen 

van f 180 mln. per mld. m3 = 
Export van aardgas: 

50 mld. m3 à f 80 mln. per mld. m3 = 

Totale bijdrage tot het saldo lopende rekening 

7,2 (2,4) 

4 (2) 

11,2 (4,4) 

Blijkens deze tentatieve berekeningen gaat het om een bedrag van 
ca. f 11 mld. Gewaardeerd tegen de prijzen van vóór de oliecrisis 
resulteert een uitkomst van f 4,5 mld. Wel dienen bij deze becijferingen 
de volgende kanttekeningen te worden geplaatst: 
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- zonder aardgas zou de (directe) energiebalans met het buitenland 
een minder groot tekort vertonen dan bovenstaande berekening sugge
reert; 

- aan de andere kant zou een aanzienlijk hogere uitkomst resulteren 
indien de export van aardgas reeds nu zou geschieden tegen verge
lijkbare olieprijzen; 

- de directe aardgasbijdrage aan het betalingsbalanssaldo betekent 
te zelfder tijd extra inkomen voor onze economie; besteding van dit 
extra inkomen gaat gepaard met additionele invoer en afremming van 
uitvoer, onder invloed waarvan een negatief indirect betalingsbalans
effect ontstaat. 

Niettemin resteert uiteindelijk een aanzienlijke positieve bijdrage tot de 
betalingsbalans. Wordt ter bepaling van de gedachten het negatieve 
indirecte betalingsbalanseffect bij normale conjunctuur gesteld op % à 
2iJ van het additionele inkomenseffect, dan bedraagt de totale beta
lingsbalansbijdrage in 1975 f 4 à 5 mld. De feitelijke bijdrage in 1975 
is vermoedelijk nog groter. Enerzijds is het onwaarschijnlijk, dat de 
economie zich reeds ten volle heeft ingesteld op het met de olieprijs
stijging verband houdende inkomenseffect. Dientengevolge zijn ook de 
bestedings- en de indirecte betalingsbalanseffecten nog niet volledig 
tot uitdrukking gekomen. Voor zover dit wel reeds het geval is, worden 
anderzijds de indirecte betalingsbalanseffecten afgeremd door de reces
sieve oonjunctuurfase waarin de economie momenteel verkeert. 

Dankzij deze ook uiteindelijk zeer omvangrijke positieve betalings
balanseffecten maakt onze externe positie een sterke indruk. Op zich
zelf beschouwd, d.w.z. nog onafhankelijk van mogelijk speculatieve 
kapitaalbewegingen die de vraag naar guldens verder versterken, gaat 
hiervan al een opwaartse invloed uit op de koers van de gulden. De 
Nederlandse exportsectoren zien hierdoor hun concurrentiepositie op 
de buitenlandse markten zwakker worden, terwijl de voornamelijk op 
de thuismarkt opererende Nederlandse bedrijfstakken te maken krijgen 
met een versterkte concurrentie vanuit het buitenland. Voor zover de 
winstmarges van het Nederlandse bedrijfsleven geen prijsconcessies 
meer toelaten, zijn negatieve produktie- en werkgelegenheidseffecten 
hiervan op den duur het gevolg. Uiteraard wordt hierdoor op zijn beurt 
ook het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans 
aangetast. 

~ lil. AANWENDING VAN DE AARDGASOPBRENGSTEN 

In de vorige paragraaf is terloops reeds ter sprake gekomen, dat de 
exploitatie van het aardgas gepaard gaat met belangrijke inkomens
effecten voor de Nederlandse economie. Vooral na de olieprijsverho
gingen van eind 1973 zijn deze inkomenseffecten sterk in betekenis 
toegenomen. 
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Ten dele komen deze effecten nog tot uitdrukking in de vorm van een 
extra consumentensurplus, nl. in zoverre de afzetprüzen van aardgas 
nog niet geheel zijn opgetrokken tot het peil van de concurrerende 
energieprijzen. Voor het overgrote deel echter lopen deze effecten 
wèl reeds via het marktmechanisme en komen zij in de vorm van 
geldinkomsten ten goede aan de exploitanten van het aardgas. Via 
royalties, vennootschapsbelasting en winst- en dividenduitkeringen heeft 
de gemeenschap hier een belangrijk aandeel in. Gemiddeld bedraagt 
dit aandeel inmiddels ca. 80 % en marginaal reeds 95 %; d.w.z., een 
additionele gulden aan aardgasinkomsten komt bijna geheel ten goede 
aan de gemeenschap. Omvangrijke extra bedragen vloeien dan ook 
in de schatkist sinds er een begin is gemaakt met de geleidelijke aan
passing van de aardgasprijzen aan die van olie. 

Over de aanwending van deze extra inkomsten is reeds veel discussie 
gevoerd, binnen zowel als buiten het parlement. Sommigen willen deze 
middelen gebruiken voor versterking van de algemene economische 
structuur van ons land. Anderen zijn specifieker en bepleiten investe
ring van deze middelen in nieuwe energiebronnen. Weer anderen zijn 
voorstander van een verdere opvoering van de collectieve voorzieningen. 
Ten slotte, maar de opsomming is niet uitputtend, zijn er stemmen 
opgegaan die een algemene lastenverlichting voor het publiek voor
staan. 

De feitelijke aanwending is tot dusvene gericht geweest op extra 
uitbreiding van de collectieve voorzieningen, zonder dat daarbij be
paalde restricties in acht zijn genomen. De inkomsten uit aardgas 
zijn namelijk als normale overheidsinkomsten beschouwd en hebben 
niet geleid tot een beperking van de oorspronkelijke plannen tot 
verzwaring van de belastingdruk. 

De verschillende opvattingen over de aanwending van de aardgas
inkomsten lopen aldus nogal uiteen en wijken meestal ook af van de 
feitelijk bestaande situatie ter zake. Dit doet de vraag rijzen of er 
geen bepaalde criteria kunnen worden geformuleerd, waaraan deze 
aanwending zou kunnen worden getoetst. Een zekere analogie met de 
situatie in de olie-exportlanden ligt hierbij voor de hand. Gedacht zou 
dan kunnen worden aan de volgende maatstaven: 

- gelet op het zeer tijdelijke karakter van de opbrengstenstroom 
dienen, ter vermijding van pijnlijke aanpassingsprocessen later, alleen 
bestedingsmogelijkheden met een aflopend karakter in aanmerking 
te komen; 

- voor zover de extra aardgasinkomsten door het buitenland worden 
opgebracht, dient er voor te worden gewaakt dat besteding in het 
binnenland leidt tot knelpunten in de produktiesfeer; 

- met het oog op de gevolgen voor de betalingsbalansposities van de 
ons omringende landen lijkt het evenzeer gewenst, dat besteding van 
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de uit het buitenland afkomstige aardgasopbrengsten gepaard gaat met 
relatief veel invoer; 

- weliswaar worden de natuurlijke rijkdommen statistisch niet ver
antwoord bij de meting van het nationale vermogen, maar dit neemt 
niet weg dat besteding van de aardgasinkomsten buiten de direct 
consumptieve sfeer toch wel de voorkeur verdient. 

Verschillende bestedingsmogelijkheden voldoen aan deze criteria. Niet 
echter een algemene verhoging van de collectieve voorzieningen of een 
algemene verlaging van de collectieve lasten. In beide gevallen ont
staan zeer pijnlijke aanpassingsprocessen op het moment dat de 
inkomsten uit aardgas gaan teruglopen. Dit ogenblik wordt vermoedelijk 
aan het begin van de volgende kab~netsperiode reeds bereikt. 

IV. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De exploitatie van het aardgas heeft in het voorbije decennium een 
belangrijke invloed uitgeoefend op de economische ontwikkeling in 
ons land. Niet alleen ontstond hierdoor een extra groei van de pro
duktie en de arbeidsproduktiviteit, ook het energieverbruik zelf in 
Nederland werd onmiskenbaar gestimuleerd door het aardgas. Van 
grote betekenis daarbij waren de relatief lage aardgasprijzen, zowel 
voor het kleinverbruik als voor de grootverbruikers. Door lage energie
prijzen in het algemeen en die van aardgas in het bijzonder is het 
totale aandeel van de energie-intensieve produkties niet onbelangrijk 
toegenomen. Dit had een negatieve i,nvloed op de werkgelegenheid, 
gezien het te zelfder tijd kapitaal-intensieve karakter van deze pro
dukties. 

Voorts heeft het aardgas er toe geleid, dat Nederland per saldo geen 
energie meer importeert. Hiermee ging uiteraard een belangrijke ver
betering van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans 
gepaard. Minder aangenaam daarbij was, dat mede hierdoor de gulden 
een dure valuta werd. Op zijn beurt werd hierdoor het internationale 
concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven aangetast. 

Voor de komende jaren moet op min of meer tegengestelde aardgas
effecten worden gerekend. In verband met de geleidelijke uitputting 
van de aardgasvoorraden ontstaat dan een negatieve bijdrage aan de 
produktiegroei. In samenhang met de gewijzigde energiesituatie kunnen 
meer in het algemeen geen hoge verwachtingen worden gekoesterd 
inzake de groeiperspectieven voor onze economie op middellange ter
mijn. Voorts zal Nederland weer meer afhankelijk worden van de invoer 
van energie, met uiteraard negatieve consequenties voor het saldo op 
de lopende rekening van de betalingsbalans. 

In tegenstelling tot de jaren zestig zal de prijs van aardgas relatief 
sterker stijgen dan die van alternatieve energiebronnen. De opbreng-

Politiek perspectief, juli! augustus 1975 87 



sten uit aardgas kunnen daardoor de komende jaren nog in betekenis 
toenemen, ook al zal het volume van de afzet dan reeds dalen. Het 
lijkt in dit verband wenselijk, dat deze prijseffecten niet worden ge
compenseerd in de lonen. De toch reeds buitengewoon hoge arbeids
inkomensquote buiten de aardgassector zou dan nog hoger worden, 
met alle ongunstige repercussies van dien op de werkgelegenheid. 

Tenslotte lijkt herbezinning nodig op de aanwending door de overheid 
van de inkomsten uit aardgas. Juist door het tijdelijke karakter hiervan 
bestaat het gevaar van zeer pijnlijke aanpassingsprocessen in de nabije 
toekomst. Dit gevaar is groter naarmate een meer algemene aanwen
ding aan de aardgasinkomsten wordt gegeven. 

Verslag CDA-Energieconferentie 

Op 25 maart jl. is in Den Haag een studiedag over het energiebeleid 

gehouden, georganiseerd door de partijbureaus van KVP, ARP en CHU 

in samenwerking met de wetenschappelijke instituten. Besproken werd 

het rapport "Energiebeleid" van de samenwerkende instituten. Het 

verslag van deze conferentie is voor belangstellenden verkrijgbaar 

tegen vergoeding van de verzendkosten (f 1,-). 

In het verslag is de tekst opgenomen van een korte inleiding door het 

Tweede-Kamerlid J. van Houwelingen. Verder bevat het stuk de ver

slagen van de secties en - tamelijk uitgebreid - van de forumdis

cussie. Het forum bestond uit dr. W. Albeda (voorzitter), J. van Houwe

lingen, minister Lubbers, ir. A. C. Sjoerdsma en mr. G. A. Wagner. 
het verslag telt 27 pagina·s. 

Geïnterosseerden wordt vriendelijk vel zocht de gevraagde vergoeding 

VDn f 1,- over te maken op postrekening 237339 t.n.v. Centrum voor 

Staatkundige Vorming, Den Haag; met de vermelding "Verslag CDA

Energieconferentie". Het stuk wordt dan onmiddellijk opgestuurd. 
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Bedreigde exportpositie vraagt om 
hernieuwd beleid 

J. M. Hessels~' 

INLEIDING 

Internationale handel, in het bijzonder de export van goederen en 
diensten naar het buitenland, is van oudsher een essentieel bestand
deel van ons maatschappelijk-economisch stelsel geweest. Ook in het 
proces van sterke economische groei, dat zich ten gevolge van de 
gevoerde structuurpolitiek van na de Tweede Wereldoorlog heeft vol
trokken, hebben de exportinspanningen van het Nederlandse bedrijfs
leven in belangrijke mate bijgedragen tot verhoging van het welvaarts
niveau en het bereiken van een situatie van volledige werkgelegenheid. 

De historische export-oriëntatie van de Nederlandse ondernemer is 
zeker niet het resultaat van een persoonlijke voorkeur of van vrije keus. 
Zij is veeleer het produkt van de feitelijke situatie waarvoor hij zich 
van oudsher gesteld ziet: een land met een relatief zó gering inwoner
tal dat concentratie op de binnenlandse markt alléén vaak onvoldoende 
lonend is; een gunstige ligging, die echter slechts bij vrije toeganke
lijkheid exploiteerbaar is; een afhankelijkheid van het buitenland voor 
de meeste grondstoffen, die betrekkingen met het buitenland nood
zakelijk maakte. 

Deze historische buitenlandse afhankelijkheid van de Nederlandse 
producent voor zijn afzet is nog versterkt door fundamentele verande
ringen die zich zowel op de Nederlandse markt als op buitenlandse 
markten hebben voltrokken. In de eerste plaats heeft de enorme techno
logische ontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar in bijna alle takken 
van industrie de optimale produktieomvang in sterke mate doen toene
men. Wilden producenten tegen concurrerende prijzen blijven produ
ceren, dan waren zij wel genoodzaakt hun produktiecapaciteit uit te 
breiden en ook te benutten. Ten tweede bleek een vergroting van de 
produktie-omvang in vele gevallen wel noodzakelijk om de steeds groter 
wordende investeringen in speur- en ontwikkelingswerk terug te ver
dienen. Tenslotte laat de kortere levenscyclus en het risico van snelle 
veroudering van vele moderne produkten slechts een geringe tijd toe 
om een bevredigend rendement te bereiken. Bij kleine winstmarges is 
dan de enige uitweg een zo groot mogelijke omzet. 

* Mr. Hessers is hoofd fjnancièle zaken van Akzo NV. HU studeerde rechten aan de Rijksuniver
siteit te Leiden, en financiën en bedrijfseconomie aan de London School of Economics en de 
University of Pennsylvania in Philadelphia. waar hij de "masters degree" behaalde. (Red.). 
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BELANG VAN EXPORTSECTOR 

De Nederlandse volkshuishouding is in sterkere mate dan die van 
andere landen afhankelijk van de export. In 1974 bedroeg de totale 
waarde van de Nederlandse uitvoer van goederen en diensten ruim 
f 109 miljard ' , hetgeen bijna 60 procent van het bruto nationaal produkt 
uitmaakte. Het relatieve belang van de exportsector voor onze econo
mie blijkt ook uit het feit, dat voor landen als Duitsland, Groot-Brittannië 
en Frankrijk de export circa 20 % van het bruto nationaal produkt be
draagt. Voor Japan en de Verenigde Staten zijn de overeenkomstige 
cijfers resp. 10 en 7 % 2 

Ik heb geen gepubliceerde cijfers kunnen vinden ten aanzien van het 
aantal direct bij de export betrokken arbeidsplaatsen. Dit kan echter 
zeer globaal geschat worden op ca. 1.100.000, als we een gemiddelde 
jaaromzet per werknemer aannemen van f 100.000. Indien wij hier voor 
de toeleveringsindustrie en de tertiaire sector nog 50 % aan toevoegen, 
komt het totaal aan arbeidsplaatsen dat direct of indirect betrokken is 
bij de export, uit op ca. 1.600.000, hetgeen bijna 35 % van de totale 
actieve beroepsbevolking in Nederland bedraagt. 

Behalve dat handhaving van onze relatieve exportpositie van groot 
belang is voor het in stand houden van de werkgelegenheid in de 
betreffende sectoren, draagt de totale exportinspanning van de Neder
landse industrie in belangrijke mate bij tot realisering van een van de 
belangrijkste doeleinden van de naoorlogse economische structuur
politiek, nl. een sluitende betalingsbalans. 

Zijn historische afhankelijkheid van buitenlandse handel, en vooral van 
de export, noodzaakte de Nederlandse producent zich te laten leiden 
door "de afkeer van protectionisme en de voorkeur voor het prijsvor
mingsproces in zijn functie van kompas voor het economisch hande
len" 3. Bovendien heeft dit bij vele bestuurders het besef levendig 
gemaakt, dat onze volkshuishouding slechts in een open economie tot 
een aanvaardbaar welvaartsniveau kan komen. Dit betekent, dat de 
motorische krachten in onze samenleving in voldoende mate behouden 
moeten blijven om aan buitenlandse ontwikkelingen het hoofd te kunnen 
blijven bieden. 

HUIDIGE STAGNATIE EN PERSPECTIEVEN 

De economische groei van de industriële wereld en ook van Nederland 
is aan het afzwakken. In 1974 was de groei van het bruto nationaal 
produkt minder dan de helft van die van 1973. Voor het lopende jaar 
wordt zelfs met een daling rekening gehouden. 

Wil men de teruglopende economische bedrijvigheid nog op niveau 
houden, dan mag in een dergelijke situatie niet ook de export stagne-

1 Centraal Planbureau, gegevens over 1974. 

2 Statistisch Bureau van de EEG, "Nationale rekeningen, 1960.1973". 

'Zie bUv. prof. dr. Joh. de Vries, "De Nederlandse economie tUdens de 20e eeuw"; 1973. 
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ren. Terwijl deze in de periode 1969-1973 nog een werkelijke (volume-) 
groei van ca. 13 % per jaar vertoonde, heeft deze situatie zich in 1974 
drastisch gewijzigd. Gedurende de eerste helft van 1974 deden zich 
nog gunstige mogelijkheden voor onze export voor en werd een stijging 
van 7,5 % gerealiseerd ten gevolge van de nasleep van de vooraf
gaande internationale hausse, versterkt door anticipaties op verwachte 
prijsstijgingen. In de tweede helft van dat jaar werd echter de afzwak
king van de buitenlandse vraag duidelijk merkbaar en was er nog 
slechts sprake van een stijging met 1,5 % 4. 

Het volumeaandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel kon 
de laatste jaren nog worden gehandhaafd. AI met al leverde de uitvoer 
in 1974 nog een positieve bijdrage tot de lopende rekening van de 
betalingsbalans, waarbij echter aangetekend dient te worden dat hierop 
tijdelijke factoren van invloed waren, zoals capaciteitstekorten in andere 
landen en de vrees voor schaarste C.q. verdere prijsstijgingen van be
paalde exportprodukten. 

Bij de beoordeling van onze exportvooruitzichten op korte termijn is de 
ontwikkel ing van de wereldhandel en daarmee van de conjuncturele 
situatie in onze belangrijkste afnemerslanden - EG-landen nemen 
71 % van de Nederlandse uitvoer voor hun rekening en de overige 
OESO-landen 15 % 5 - van doorslaggevende betekenis. Dikwijls wordt 
onvoldoende beseft, dat het overgrote deel van de wereldhandel plaats
vindt tussen de industriële landen onderl ing, dan wel gericht is op deze 
landen. Terwijl de wereldhandel de afgelopen tien jaar een tamelijk 
stabiele volumegroei van bijna 9 % per jaar vertoonde, wordt voor 1975 
rekening gehouden met een absolute vermindering. Dit is een onmid
dellijk gevolg van de recessieve tendenties in 1975, die veel intensiever 
bleken te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. De expansieve maat
regelen getroffen door de grote landen, waarvan wij wat betreft onze 
export het meest afhankelijk zijn (met name de Bondsrepubliek Duits
land, Frankrijk en de Verenigde Staten), lijken pas op zijn vroegst ver 
in de tweede helft van 1975 tot positieve resultaten te leiden. Dit zal 
echter te laat komen om nog te verhinderen dat de Nederlandse export 
dit jaar een dal ing zal ondergaan. 

Vee,1 belangrijker dan de conjuncturele fluctaties die de korte-termijn
vooruitzichten voor onze export bepalen, zijn twee fundamenteel ver
schillende structurele ontwikkelingen die de concurrentiekracht van de 
Nederlandse export dreigen te verzwakken: 

de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid produkt in verge
lijking met het buitenland; 

de neiging tot protectionistische maatregelen die voortvloeit uit de 
verstoring van het wereldhandelspatroon door de olieprijsstijgingen. 

4 Centraal Economisch Plan 1975; Staatsuitgeverij. Den Haag. 
5 Centraal Bureau voor de Statistiek, 1974. 
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LOONKOSTEN- EN VALUTA-ONTWIKKELINGEN 

De concurrentiepositie op de wereldmarkt voor goederen wordt uiter
aard bepaald door verschillende factoren. Er bestaat niet één enkele, 
allesomvattende en volmaakte maatstaf voor de concurrentiekracht van 
een natie. Een waardevol inzicht kan echter verkregen worden uit een 
vergelijking van de ontwikkeHng van de loonkosten per eenheid produkt 
in diverse landen. De loonkosten per eenheid produkt worden bepaald 
door de loonkosten per werknemer enerzijds en door de produktiviteit 
(de relatie tussen het aantal gewerkte uren en de volumeopbrengst) 
per werknemer anderzijds. De ontwikkeling van de loonkosten wordt 
op haar beurt bepaald door de combinatie van de krachten die zich 
doen gelden op de arbeidsmarkt, als ook door het loonbeleid dat de 
overheid voert. Op lange termijn gezien heeft de arbeidsproduktiviteit 
de neiging te stijgen naarmate in de fabrieken nieuwe kennis en nieuwe 
technologie worden toegepast en het opleidingsniveau van de werk
nemers en de doelmatigheid van het management stijgen. 

Deze groeitendens van de arbeidsproduktiviteit kan gedurende een 
economische recessie zoals waarin wij ons op dit moment bevinden, 
tot stilstand komen of zelfs omslaan in een afname. Dan neemt de 
totale vraag immers af en daalt de capaciteitsbenutting tot beneden 
het vereiste operationele niveau. Omgekeerd zal in de fase van conjunc
tureel herstel de arbeidsproduktiViteit een relatief grote stijging ver
tonen. 

Bij internationale handelstransacties is de prijs een van de sleutel
factoren; dikwijls is het de meest essentiële factor, die het al of niet 
tot stand komen van een overeenkomst bepaalt. (Onder prijs dient 
in dit verband niet de "boekprijs" verstaan te worden, maar de prijs 
waartegen transacties werkelijk plaatsvinden, d.w.z. aangepast voor 
kortingen, service-kosten, financieringsfaciliteiten enz.). Een land kan 
zich verheugen in nog zo'n sterke vraag naar sommige van zijn export
produkten, het kan zelfs op bepaalde gebieden een technologische 
voorsprong op zijn concurrenten bezitten - een voorsprong die tegen
woordig snel kan verdwijnen door de snelle en doelmatige internationale 
verspreiding van kennis -, maar indien de loonkosten een belangrijk 
deel uitmaken van de totale produktiekosten en in een sneller tempo 
stijgen dan bij concurrerende exportlanden, dan zal de internationale 
concurrentiepositie van dat land op den duur gevaar lopen. 

Een dergelijke onevenwichtige ontwikkeling moet leiden tot verkrapping 
van winstmarges en tot scherpe verhoging van prijzen, of tot een com
binatie van beide. Uiteindelijk zal een dergelijk land zijn concurrentie
voorsprong verliezen. Op korte termijn zullen ondernemingen die geen 
alternatieve afzetmogelijkheden hebben op hun thuismarkt, bereid zijn 
om tegen onrendabele prijzen te blijven verkopen - zelfs indien hier
mee de vaste kosten niet gedekt worden - ten einde afzet en werk-
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gelegenheid te continueren, op lange termijn is dit echter geen levens
vatbare oplossing. Dat dit aanzienlijke en zelfs gevaarlijke aderlatingen 
kan betekenen voor de toch al verzwakte financiële structuur van som
mige bedrijfssectoren, wordt geïllustreerd door de huidige problemen in 
de textiel-, chemische vezel- en staalindustrie. 

De ontwikkeling van de loonkosten dient te worden gezien in samen
hang met de optredende wisselkoersverschuivingen, ten einde de ont
wikkeling van de loonkosten per eenheid produkt in Nederland te 
kunnen afzetten tegen die in andere landen. De koersontwikkeling van 
de gulden is daarom een essentiële factor voor de Nederlandse export. 

Onder het systeem van vaste pariteiten werden verschuivingen in 
loonkosten per eenheid produkt in de eerste plaats gereflecteerd in 
een versterking of verzwakking van de handelsbalansen die, op langere 
termijn, pariteitswijzigingen noodzakelijk maakten. In het systeem van 
zwevende wisselkoersen echter worden kostenwijzigingen direct ver
taald in een nieuw patroon van valutakoersen. Andere factoren - met 
name kapitaalbewegingen - kunnen deze aanpassingen vertragen of 
versnellen. 

TABEL: Loonkosten (7970 = 100) in de industrie (excl. delfstoffen, 
openbare nutsbedrüven, bouwnüverheid, diensten), in dollars 

Relatieve 
daling 

(t.o.v. Ned.) 
Loonkosten der loon-

Loonsom Produktivi- per een- kosten/ 
per werk- teit per heid eenheid 

nemer werknemer produkt produkt 
-------------

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1970-1975 

West-Duitsland 221 261 116 114 191 229 1% 
Frankrijk 189 254 118 116 160 219 6% 
Engeland 166 203 112 112 148 181 22% 
Italië 174 215 111 108 156 199 14% 
Nederland 228 285 125 123 183 232 
België 232 290 132 129 177 225 3% 
Ver. Staten 132 143 113 112 117 128 45% 
Japan 253 288 128 125 197 230 1% 

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

Bron: "Internationale statistische gegevens; een publikatie van 
schattingen voor 1975 stammen uit officiële nationale bronnen. 

De Nederlandsche Bank. De 
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Uit de tabel kan worden afgeleid dat vanuit kosten oogpunt de concur
rentiepositie van Nederland aanzienlijk is verslechterd, met name ten 
opzichte van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en 
Frankrijk. Deze verslechtering van de concurrentiepositie is niet zozeer 
een gevolg van de ontwikkeling van de produktiviteit, op welk gebied 
Nederland internationaal een relatief goed figuur slaat, alswel van de 
grote loonstijgingen van de laatste jaren, die het relatieve kostenpeil 
omhoog hebben gestuwd. De appreciatie van de gulden tegenover 
bijna alle andere valuta, en met name ten opzichte van de dollar (sinds 
mei 1971 met 32 %), het pond sterling (39 %), de lire (32 %) en de 
Franse frank (7 %), heeft dit proces in belangrijke mate versterkt. 

Aanpassing van de relatieve concurrentiepositie van individuele landen, 
en daarmee van de handelsstromen, aan gewijzigde loonkosten- en 
wisselkoersverhoudingen komt niet onmiddelijk tot stand. Vertragingen 
kunnen worden veroorzaakt door de traditioneel sterke positie van 
bepaalde landen (Duitsland) bij de export van bijv. investeringsgoede
ren, of door andere moeilijk te veranderen structurele factoren, zoals 
verschillen in termijn en stiptheid van levering, kwaliteit, enz. Toch zijn 
er nu reeds tekenen die wijzen op een geleidelijk op gang komende 
Amerikaanse export-drive, alsmede op importvervanging door toene
mende buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten. Japan zal 
zijn exporten daardoor meer nog dan voorheen richten op Europa, ten 
aanzien waarvan het nog altijd een relatief gunstige kostenpositie in
neemt, zij het dat de laatste twee jaar een snelle inhaalbeweging op 
gang is gekomen. 

De niet onbelangrijke teruggang in onze concurrentiepositie ten ge
volge van de voortgezette appreciatie van de gulden dreigt wel eens 
op de achtergrond te geraken bij de grote overschotten op de beta
lingsbalans, maar kan uit een oogpunt van werkgelegenheid niet worden 
veronachtzaamd. Dit te meer omdat de hoge guldenkoers in sterke mate 
bepaald wordt door ons aardgas. In 1974 was de geschatte bijdrage 
aan de lopende rekening van de betalingsbalans van de uitvoer van 
aardgas en tengevolge van invoersubsitutie ca. f 10 miljard6. Dit be
tekent dat zonder het aardgas in plaats van een overschot van f 4 
miljard op de lopende rekening een tekort van ca. f 6 miljard geboekt 
zou zijn. Voor 1975 wordt een bijdrage van ca. f 12,5 miljard geschat. 
In feite hebben belangrijke sectoren van onze industrie bij hun export
inspanningen te maken met een overgewaardeerde gulden, die niet in 
overeenstemming lijkt met hun kostenpeil en hun - veelal structurele 
- problemen. 

De stagnatie in de ontwikkeling van de wereldvraag heeft een matigen
de invloed op de internationale prijzen. Bovendien maken de in vele 
landen bestaande onderbezetting en grote tekorten op de lopende 

• Centraal Economisch Plan 1975. 
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rekening van de betalingsbalans een toenemende prijsconcurrentie 
waarschijnlijk. Beziet men de stijging van onze loonkosten en van de 
gulden tegen deze achtergrond, dan mag gesteld worden dat op dit 
moment een kritische grens is bereikt en rekening moet worden ge
houden met een afnemende export-performance - tenzij tijdige bijstu
I-ing plaatsvindt. 

NEIGING TOT PROTECTIONISTISCHE MAATREGELEN 

Een aantal van onze belangrijkste handelspartners hebben ten gevolge 
van de olieprijsstijging te kampen met snel stijgende betalingsbalans
tekorten, waarvan de financiering aanzienlijke problemen met zich mee
brengt. Hetzelfde geldt voor het merendeel van de ontwikkelingslanden 
(die bijna 15 % van onze export opnemen). Het gevaar van protectionis
tische maatregelen en bilaterale of regionale regelingen is daarom niet 
denkbeeldig en is ook tijdens de recente GATT-besprekingen? in Tokio 
meermalen gesignaleerd. De neiging tot bilateralisme in de organisatie 
van internationale handelsbetrekkingen is in het bijzonder waarneem
baar tussen OPEC-landen en industriële landen, ten gevolge van de 
financiering en de noodzakelijk ingewikkelde planning voor de ambi
tieuze projecten van de olielanden. Voor Nederland was, uit het ge
zichtspunt van energievoorziening, de noodzaak om te komen tot bilate
rale handelsovereenkomsten niet zo urgent. Het is echter waarschijnlijk, 
dat de exportpositie van met name de kapitaalgoederen producerende 
industrie hierdoor aanzienlijk is verzwakt ten opzichte van Frankrijk, 
de Bondrepubliek Duitsland en Japan. 

Protectionele neigingen zijn niet alleen het gevolg van de olieproblema
tiek en van de conjuncturele tegenslagen. Men kan zich moeilijk aan 
de indruk onttrekken dat deze internationale tendensen de neerslag 
vormen van structurele problemen die op nationale schaal zichtbaar 
worden. Immers, de kans op kapitaalvernietiging en werkloosheid is 
aanzienlijk toegenomen door: 

- het in samenhang met de gestegen welvaart wispelturiger gedrag 
van de consument; 

- de tegelijkertijd afgenomen flexibiliteit van de produktie als gevolg 
van de grotere kapitaalintensiteit; 

de verscherpte internationale concurrentie; 

de verzwakte financiële positie van grote delen van het bedrijfsleven 
(als gevolg van de sterk gestegen arbeidsinkomensquote). 

Deze ontwikkeling doet in vele landen de roep om overheidsinterventie 
sterker worden. Het is dan ook vrijwel onvermijdelijk, dat allerlei vor
men van indirecte protectie een toenemende rol zullen gaan spelen. 

) GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Algemene overeenkomst inzake tarieven en 
handel). De dit jaar begonnen zgn. Tokio-ronde heeft verdere liberalisering van de wereldhandel 
tot doel. (Red.). 
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De in de inleiding genoemde afhankelijkheid van de welvaart van onze 
volkshuishouding van een open economie en vrije wereldhandel maakt 
ons land bijzonder kwetsbaar voor dergelijke ontwikkelingen. 

NIEUWE KOERS NOODZAKELIJK 

De hierboven geschetste structurele ontwikkelingen en de daaruit voort
vloeiende problemen noodzaken de Nederlandse overheid en het expor
terende bedrijfsleven tot een nieuwe positie- en koersbepaling ten 
einde de welvaart te behouden die voor velen door exportinspanningen 
gerealiseerd is. We zullen trachten te formuleren in welke richting de 
oplossing moet worden gezocht. Daarbij zullen slechts enkele hoofd
punten van een beleid aan bod komen. Bovendien zijn de eerste twee 
te noemen punten o.i. niet alleen essentieel voor de handhaving van 
onze exportpositie, maar tevens van fundamenteel belang voor he! 
gezond houden van ons gehele maatschappelijk-economisch stelsel. 
Achtereenvolgens wordt het belang besproken van: 

1) een economische structuurpolitiek gericht op het handhaven C.q. 
bevorderen van de hoogwaardige industrie; 

2) handhaving van aanpassingsmogelijkheid en mobiliteit in de samen
leving; 

3) harmonisatie van exportkredietvoorwaarden. 

1. Bevordering van hoogwaardige industrie 

Bij de handhaving c.q. versterking van de Nederlandse exportpositie 
en haar bijdragen aan welvaart en werkgelegenheid zal de overheid er, 
meer nog dan tevoren, zorg voor moeten dragen, dat de ontwikkeling 
van de loonkosten en de produktiviteit niet uit de pas loopt met die 
in het buitenland. De kracht van onze export wordt echter niet uitslui
tend bepaald door het vermogen om tegen de laagste kostprijs te 
kunnen leveren. Andere factoren kunnen eveneens een belangrijke rol 
spelen, zoals klantenadviezen, service, modeaspecten, technische supe
rioriteit, attractieve marketing, gunstige leveringscondities, vertrouwen 
en sympathie jegens het exportland. Bovendien zal de overheid bij 
het stimuleren van die bedrijfstakken waarin Nederland nu en in de 
toekomst een sterke concurrentiepositie kan verwerven, rekening dienen 
te houden met de toenemende invloed van de - zowel uit politiek als 
uit economisch gezichtspunt wenselijke - internationale arbeidsver
deling. 

Uitgaande van deze conceptie zal Nederland zich - evenals andere 
hoog ontwikkelde landen - in toenemende mate moeten concentreren 
op dié produkten en diensten die hoge eisen stellen aan de technische 
kennis, de organisatie en de beschikbaarheid van hoog geschoolde 
arbeid op alle niveaus. Dit betreft voornamelijk de hoogwaardige be
drijfstakken die een relatief hoge netto toegevoegde waarde per een-
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heid produkt met zich meebrengen. Dit kan op twee manieren het geval 
zijn: 

- Het kan zijn, dat het loonaandeel in de totale toegevoegde waarde 
klein is ten gevolge van mechanisering of automatisering (bijv. sommige 
sectoren van de chemie en de voedselindustrie). Het relatief geringe 
aandeel van de loonkosten in de totale kosten maakt het in dat geval 
mogelijk om ook met een relatief hoge beloning voor de factor arbeid, 
met het buitenland effectief te concurreren. 

- Het kan ook zijn, dat het arbeidsbestanddeel bijzonder hoogwaardig 
is (zoals bijv. in de farmacie, de elektronica en precisie-instrumenten). 
In dat geval kan de concurrentiepositie gehandhaafd worden door inves
teringen in opleiding en speur- en ontwikkelingswerk, gericht op het 
verwerken en behouden van een voorsprong in kennis en technologie. 
In de dienstensector betekent dit het bevorderen en aantrekken van 
diensten verlenende bedrijfstakken met een grote behoefte aan hoog 
geschoold, gespecial iseerd personeel (bijv. reken- en researchcentra, 
toporganisaties van internationale instellingen). 

Een dergelijk beleid zou betekenen dat de grote natuurlijke hulpbron 
van Nederland - na het aardgas en de havens -, nl. het hoogwaar
dige arbeidspotentieel, optimaal benut wordt. Landen in een soortge
lijke positie als Nederland, bijvoorbeeld Zwitserland en Zweden, hebben 
zich reeds in deze richting ontwikkeld. Nederland zal zijn politiek in dit 
opzicht alsnog dUidelijker moeten bepalen. 

2. Aanpassingsvermogen 

Het streven naar vergroting van de hoogwaardige industriële sector 
in de Nederlandse economie kan alleen succesvol zijn wanneer dit 
gepaard gaat met een noodzekelijke en doelmatige herstructurering van 
probleemsectoren. Bovendien kunnen zich abrupte situatiewisselingen 
blijven voordoen ten gevolge van chaotische valutakoerswijzigingen, 
fluctuaties in grondstoffenkosten, en van land tot land sterk verschillen
de economische ontwikkelingen. Het opvangen en verwerken van deze 
veranderingen zal geweldige eisen stellen aan het aanpassingsvermo
gen, de creativiteit en de bereidheid om risico's te dragen van allen die 
bij de moderne (exporterende) ondernemingen een ondernemersfunctie 
vervullen, op leidinggevend en op uitvoerend niveau. 

Het vraagt ook om een wijziging in de mentale opstelling van zowel 
de overheid als de maatschappij ten opzichte van de exporterende 
bedrijven. De overheid zal in haar streven naar het behoud van arbeids
plaatsen, naast het beleid van loonkostenmatiging - uiteraard gekop
peld aan een rechtvaardig inkomensbeleid -, haar beleid dienen te 
richten op het voorkomen van een verdere uitholling van de financiële 
structuur van het exporterende bedrijfsleven. Alleen gezonde onderne
mingen kunnen de investeringen doen en de risico's nemen die selec
tieve groei (die in sommige sectoren zeer aanzienlijk kan zijn) mogelijk 
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maakt. Versterking van de financiële structuur van bedrijven is, naast 
beheersing van de kostenontwikkeling, in de eerste plaats een zaak v' 
van redelijk prijs- en fiscaal beleid. Daarnaast kan ook kredietverlening à 
onder garantie van de overheid, maar op basis van sectorstructuur- te 
onderzoeken, een rol spelen. b 

Ook de werknemersorganisaties zijn in belangrijke mate medeverant
woordelijk voor de vital iteit en de continuiteit van de Nederlandse 
export - niet alleen tijdens de loononderhandelingen, maar ook bij 
fusies, samenwerkingen en reorganisaties. Daarvoor is een tijdig, open 
overleg geboden. Dit overleg moet in vertrouwen gevoerd kunnen wor-
den op basis van het uitganspunt, dat continuïteit van de onderneming 
dikwijls alleen veilig kan worden gesteld door een verzetten van de 
bakens en tijdige vernieuwing, ten voordele van allen die er werken. 

Overheid, werkgevers en werknemers moeten samen ook trachten een 
hogere graad van mobiliteit van de factor arbeid te bereiken. In vele 
landen is het verhuizen van de ene woonplaats naar de andere in ver-
band met het werk maatschappelijk meer geaccepteerd dan in Neder-
land. De voordelen van een verhoogde mobiliteit voor leefmilieu, werk
gelegenheid en regionale welvaartsverdeling lijken evident. Het zou 
niet alleen het tijdig sluiten van structureel onrenrabele bedrijven en 
het leiden van de werknemers naar meer rendabele sectoren minder 
pijnlijk maken, het zou ook het opkomen van nieuwe bedrijven en van 
levensvatbare nieuwe structuren vergemakkelijken. 

3. Harmonisatie van exportkredietvoorwaarden 

In Nederland gelden, in vergelijking met landen als Frankrijk, Italië, 
het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten, relatief ongun
stige exportkredietvoorwaarden en -faciliteiten. Met name bij het ver
krijgen van exportorders voor kapitaalgoederen of voor diensten, zoals 
uitvoering van grote aannemingswerken in het buitenland, is het geven 
van kredieten op middellange en lange termijn door de leverancier 
internationale usance. Hierbij speelt het niveau van de exportkrediet
rente vaak een doorslaggevende rol. De onlangs afgesloten internatio
nale onderhandelingen over harmonisatie van exportkredietvoorwaarden 
hebben geresulteerd in een overeengekomen minimumrente van 7,5 %. 
Tevens zijn maximale krediettermijnen overeengekomen, afhankelijk van 
het afnemersland. 

Omdat in de meeste landen de afgesproken minimumrente van 7,5 % 
de facto tevens de maximumrente is, en in Nederland de marktrente 
aanzienlijk hoger ligt, blijft er een belangrijk concurrentienadeel bestaan. 

Daarom dienen maatregelen te worden getroffen die het Nederlandse 
bedrijfsleven in staat stellen om, wat betreft financieringskosten, op 
gelijke voet met het buitenland te concurreren. Effectief kan dit ge
schieden door in het bestaande exportfinancieringsarrangement (EFA) 
van De Nederlandsche Bank een rentetegemoetkoming van de overheid 
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- eventueel gedifferentieerd naar sector - op te nemen die het rente
verschil met het buitenland overbrugt. Gezien de tot dusverre beperkte 
omvang van het EFA dient uitbreiding hiervan overwogen te worden 
ten einde een groter aantal exportfinancieringsfaciliteiten te kunnen 
bieden die vergelijking met het buitenland kunnen doorstaan. 

PPAC-ADVIES 
eerste jaarlijks advies van de Permanente Programadviescom

missie (PPAC) van het CDA, met het oordeel van het algemeen 

bestuur 

dit advies bevat hoofdstukken over: de parlementaire democratie, 

sociaal-cultureel beleid, het Midden-Oosten, bestuurlijke organi

satie, sociaal-economische politiek, volkshuisvesting en stadsver

nieuwing 

publikatie van het CDA 

72 pag., f 4,50 

Te bestellen door storting op giro 237339 t.n.v. Centrum voor 

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

advies". 
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Nabeschouwing 

M. J. J. van Amelsvoore' 

De redactie van Politiek perspectief verdient een gelukwens voor haar 
initiatief tot dit themanummer over de sociaal-economische politiek. 
In het algemeen ben ik niet voor themanummers. Zij ontmoedigen mij 
als het thema I igt op een gebied dat ik zelf bestrijk, en zij doven mijn 
belangstelling als zij daar buiten gaan. In dit geval echter was ik ge
dwongen alle artikelen te lezen. Ik moet zeggen dat de redactie er in 
geslaagd is een aantal auteurs uit onze kring te brengen tot fundamen
tele bijdragen aan de gedachtenvorming over de sociaal-economische 
politiek. Het zijn evenzovele bijdragen tot de ontwikkeling van een 
nieuwe visie op de toekomst, een toekomst die zeker in veel aspecten 
anders zal zijn dan het verleden, een toekomst die ons voor nieuwe 
problemen stelt op terreinen die nog doorvorst moeten worden. In een 
nabeschouwing als deze kan ik geen recht doen aan de veelzijdige 
bijdragen die de schrijvers geleverd hebben. Op verzoek van de redactie 
zal ik proberen enige verbindingslijnen tussen de diverse artikelen te 
trekken. 

Overgangsperiode 

Alle auteurs geven blijk van het besef dat wij op het uitgestrekte terrein 
van de sociaal-economische politiek in een overgangsperiode verkeren. 
In een betrekkelijk klein en ontwikkeld land als het onze vormt de 
sociaal-economische problematiek de kern van het politieke handelen. 
In grotere landen kan dat de buitenlandse politiek zijn, in kleinere 
landen is dat niet zo, omdat zij in fnternationaal verband een meer 
passieve rol te vervullen hebben. Alle aandacht valt dan op de binnen
landse problemen en daarvan komen alle draden bijeen in de sociaal
economische sfeer. Wij bevinden ons met dit themanummer dan ook in 
het centrum van de Nederlandse politiek. Als we daar constateren 
dat wij een overgangsperiode beleven, mag dat gelden voor de politiek 
in haar volle omvang. 

Wie alle hier geleverde bijdragen doorwerkt, komt stellig onder de 
indruk van de veelheid en de ingewikkeldheid van de problemen. Toch 
wordt daardoor geen pessimistisch beeld opgeroepen. Het mag de 

* Drs. Van Amelsvoort is sinds 1971 lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Tevens is hij 
lid van het bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming. (Red.). 

100 Politiek perspectief, juli/augustus 1975 

SC 

dE 
eE 

WE 

HE 
va 

bil 

$( 

V, 
dil 
dil 
pE 
ja, 
or 
va 
te 
zo 

te 
st 
tij 
ze 
V8 

fir 
ec 
dé 
te 
er 
hE 
sc 

In 

EE 
gE 
eli 
sij 
t."., 
in 
mi 
inl 

Pc 



schrijvers tot eer strekken, dat zij de lezer eerder bemoedigen, dat zij 
de bereidheid oproepen om er iets aan te doen. Wij allen voelen, de 
een duidelijker dan de ander, maar allen min of meer vagelijk, de ge
weldige strekking van de problemen waarvoor we ons gesteld zien. 
Het is geen geringe verdienste van de auteurs dat zij in die vaagheid 
vastere contouren hebben weten aan te geven. Het moet mogelijk zijn 
- dat is de eindindruk die overblijft - de problemen het hoofd te 
bieden door de hier op papier gezette gedachten in beleid te vertalen. 

Sociale zekerheid 

Van alle medewerkers aan dit nummer is wellicht Veldkamp degene 
die zich het sterkst bewust is van het overgangskarakter van de periode 
die wij nu meemaken. Zijn bijdrage is zeer breed opgezet. Hij biedt een 
perspectief op de sociale zekerheid gedurende een tijdperk van vijftig 
jaar: vijfentwi,ntig jaar achter ons en nog eens vijfentwintig jaar die vóór 
ons liggen. Hij schrikt er dan ook niet voor terug om ons de gedachte 
van een fundamentele herstructurering van de sociale zekerheid voor 
te houden. Niet, zo zegt hij er uitdrukkelijk bij, omdat er in het verleden 
zoveel verkeerd zou zijn gedaan - hij was er tenslotte ook zelf bij -
maar, integendeel, om het goede dat bereikt is en dat hij bedreigd ziet, 
te handhaven en te beveiligen. Als belangrijkste element in de toekom
stige ontwikkeling wijst hij op de voortgaande inkrimping van de arbeids
tijd en op de consequenties die dat zijns inziens voor de sociale 
zekerheid moet hebben: minder gebondenheid aan de arbeid, wijziging 
van de uitkeringsgrondslagen en verregaande integratie van het hef
fingenstelsel met de belastingheffing. Dat zijn grote woorden. Ze worden 
echter niet met gelatenheid uitgesproken, maar in het nuchtere besef 
dat het beleid zich er naar zal moeten richten. Waar Veldkamp de 
tegenstelling signaleert tussen het vragen om méér aan de ene kant 
en het klagen over hoge lasten aan de andere kant, grijpt hij - in 
het kader van dit nummer gezien - al vooruit op de financiële be
schouwingen die verderop komen. 

Inkomenspolitiek - vermogensaanwasdeling 

Een belangrijk aangrenzend gebied van de sociale zekerheid wordt 
gevormd door de inkomenspolitiek: ten dele overlappen deze gebieden 
elkaar. In zijn bijdrage over dit onderwerp plaatst Geerkens de huidige 
situatie tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de afgelopen 
twintig jaar, waarvoor hij in diverse cijferreeksen laat zien dat die alle 
in één richting wijzen: de inkomensverschillen worden kleiner. Geerkens 
maakt een belangrijk onderscheid tussen functionele en niet-functionele 
inkomensverschillen, dat bij hem zo ongeveer schijnt samen te vallen 
met het onderscheid tussen gewenste en ongewenste verschillen. Dat 
laatste wil ik in het midden laten. Het komt mij evenwel voor, dat het 
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door hem - overigens niet als eerste - aangevoerde onderscheid een 
uitgangspunt kan vormen om in de Nederlandse politiek te zoeken naar 
overeenstemming over het inkomensbeleid, mits dit onderscheid opera
tioneel kan worden gemaakt. Het probleem van beloning voor schaarste 
zou daarbij wel eens het lastigste obstakel kunnen worden. Verder is 
Geerkens' bijdrage toegespitst op actuele problemen, zoals het mini
muminkomen, het maximuminkomen en de nivellering. 

Eén instrument van inkomenspolitiek staat in het brandpunt van de 
belangstelling. Ik doel op de vermogensaanwasdeling. Dit onderwerp 
mocht in het onderhavige nummer niet ontbreken. Dat Slooff voor dit 
artikel tekent, kan geen verwondering wekken, evenmin dat hij het 
grondig aanpakt. In zijn kritiek op de desbetreffende onderdelen van 
de regeringsnota over het inkomensbeleid neemt Slooff geen blad 
voor de mond; woorden als achterhaald en wereldvreemd laten in hun 
context niets aan duidelijkheid te wensen over. Na een bespreking van 
de nadelen die hij ziet in het door de regering gepresenteerde model 
voor een vermogensaanwasdeling, geeft hij zijn eigen benadering. Die 
draagt alle kenmerken van de kenner van theorie èn praktijk. In zijn 
realistisch aandoende aanpak zoekt hij zoveel mogelijk aansluiting bij 
bestaande winstdelingsregelingen, waarvan hij tussen neus en lippen 
door vermeldt dat ze al even omvangrijk zijn als de hele vermogens
aanwasdeling zoals de regering die voor zich ziet. En wat misschien nog 
belangrijker is: hij zoekt aansluiting bij de mens in de onderneming 
en baseert zich niet op een illusoir beeld van de mens. Het investerings
loon ziet hij als aanvulling op een stelsel van vermogensaanwasdeling. 

Aardgasopbrengsten 

Deze drie artikelen bestrijken de meer sociale kanten van het beleid, 
de andere zijn meer economisch getint. Als eerste daarvan zou ik de 
bijdrage van Weitenberg willen noemen. Om een bijdrage van beperkte 
strekking gevraagd (de betekenis van het aardgas voor onze economie) 
plaatst hij deze in het bredere kader van de overgangsfase waarin 
die economie zich bevindt. Uit dit zeer heldere en overzichtelijke stuk 
komt naar voren dat de besch ikbaarheid van het aardgas het overgangs
karakter van deze periode versluierd heeft, zodat wij de ernst van de 
problemen wat laat ontdekt hebben. Weitenberg trekt die sluiers met 
beslistheid weg. Politiek interessant zijn de criteria die hij voor de 
besteding van de aardgasgelden aangeeft. Aangelegd op de feitelijke 
plannen van het kabinet kunnen zij tot geen andere conclusie leiden 
dan dat de aardgasgelden verkeerd worden aangewend en dat dit ons 
nog lelijk kan opbreken. Weitenberg zegt het natuurlijk in meer acade
mische termen. Hij spreekt over zeer pijnlijke aanpassingsprocessen, 
een terminologie die associaties oproept met de omvangrijke ombui
gingsprocedures waarover minister Lubbers, die kennelijk hoop heeft 
de pijn te kunnen voorkomen, onlangs heeft gesproken. In diverse 
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passages raakt Weitenberg punten aan die bij andere medewerkers 
aan dit nummer uitvoeriger aan de orde komen, zoals de ontwikkeling 
van de arbeidsinkomensquote (Geerkens en Hesseis), de toenemende 
kapitaalintensiteit van de produktieprocessen, door hem in verband 
gebracht met de lage kosten van energie in het verleden (Peters), en 
de reeds genoemde aanpassingsprocessen (Notenboom). 

Produktiekosten - werkgelegenheid - export 

Peters prikt met zijn bijdrage midden in de discussie die ontstaan is 
naar aanleiding van de publikatie van het Centraal Planbureau over de 
invloed van de arbeidskosten op de werkgelegenheid, zoals die te 
vinden is in de eerste bijlage bij de regeringsnota over de werkgelegen
heid. Hij levert een theoretische onderbouwing van het daar gehan
teerde model. Op het eerste gezicht kan dat pol itiek minder relevant 
lijken, maar in wezen is de relevantie duidelijk aanwezig. Peters herstelt 
ons zicht op het bos, waarin wij door de vele bomen de weg dreigen 
kwijt te raken. Hij beperkt zich daarbij niet tot de loonkosten, maar 
betrekt er ook de grondstoffenprijzen bij en legt aldus in meer algemene 
zin verbanden die ook Weitenberg aanduidt. Zijn analyse noopt ons 
er toe de vraag onder ogen te zien of de werkgelegenheid niet blijvend 
moet worden ingekrompen. Maar dan, zo zegt hij terecht, niet langs de 
ongeordende weg van willekeurige slachtoffers in bedrijven die het 
onderspit moeten delven, maar geordend door een bewust daarop 
gericht beleid. Een dergelijke analyse kan zich uiteraard niet uitstrek
ken tot de wijze waarop dat moet gebeuren: kan werktijdverkorting 
daartoe bijdragen? Of vervroegde pensionering? Het zijn vragen die 
al actueel zijn. De theoretische analyse van Peters stelt ons als 
politieke partij op niet mis te verstane wijze voor de noodzaak om 
daarvoor oplossingen aan te dragen. 

Uit de bijdragen van Weitenberg en Peters valt af te leiden dat de 
Nederlandse exportindustrie een moeilijke tijd tegemoet gaat. Hesseis 
gaat daarop in zijn artikel nader in. Met anderen noemt hij de sterke 
positie van de gulden, verkregen uit het aardgas, als nadeel voor de 
exporteur. Verder legt hij alle nadruk op de gestegen loonkosten. 
Terecht wijst hij ook op een punt van internationaal beleid: het toege
nomen bilateralisme, met name ten opzichte van de OPEC-landen. 
Daarin staat Nederland zwak, omdat het naar verhouding weinig zware 
industrie heeft. Ook het buitenlands beleid zal dat in het oog moeten 
houden. De tekenen wijzen er op, dat dit ook gebeurt. Uit Hesseis' 
artikel blijkt eens te meer hoe belangrijk het ook voor een land als 
het onze is om bij te blijven in de hoogwaardige takken van industrie. 

Overheidsuitgaven - inflatie 

Notenboom is de enige actieve politicus in de rij van medewerkers aan 
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dit nummer. In een pittig stuk geeft hij precies wat hij zegt te willen 
geven, namelijk "niet meer dan" een uitnodiging om na te denken _ 
maar dan wel een dringende. Om ons tot dat nadenken aan te sporen 
stelt hij een reeks politiek zeer relevante vragen over het begrotings
beleid. Hij zoekt als het ware de consequenties die Weitenbergs analyse 
voor de overheidsuitgaven dient te hebben. Evenals andere auteurs in 
dit nummer plaatst ook hij de huidige situatie in het licht van het ver
leden. Hij doet dit met zeer interessant politiek cijfermateriaal. Vooral 
zijn betoog over wat hij noemt de fysieke grenzen van het economisch 
beleid, doet klemmend aan. Moed en voorzichtigheid _ om maar twee 
van de vier natuurlijke deugden te noemen - zullen nodig zijn om dat 
onder ogen te zien. 

Ik heb het niet nauwkeurig nagegaan, maar ik denk dat geen van de 
schrijvers de inflatie onvermeld heeft gelaten. Veenhof heeft dit onder
werp in het bijzonder voor zijn rekening genomen. Hij ontleedt de 
invloed van de inflatie op beleidsbeslissingen, waarbij hij bekende 
theorieën met actuele kwesties verbindt. Interessant is het dat hij daar
bij ongeweten diverse beleidspunten van andere medewerkers aan dit 
nummer resumeert. Als voorbeelden daarvan zijn te noemen het niet 
meetellen van bepaalde kostencomponenten in de looncompensatie, 
iets dat Weitenberg aanroert in verband met de tot voor kort lage 
aardgasprijzen; de vermogensaanwasdeling, in de bijdrage van Slooff 
behandeld; openbaarheid van inkomens, door Geerkens genoemd; het 
ontwijken van verdelingsvraagstukken, waarover Notenboom zich zorgen 
maakt in verband met de collectieve sector. Veenhof eindigt met de 
"gulzige mens", zoals die in de nota "Plichten en perspectieven" ten 
tonele is gevoerd. De gulzige mens wil te veel ineens. De politicus 
daarentegen moet kiezen uit de beperkte mogelijkheden, evenals alle 
anderen die op welke plaats ook leiding geven aan het maatschappelijk 
gebeuren. Doen zij dat niet, dan ontstaat het verschijnsel dat wij 
inflatie noemen. 

Christen-democratisch 

Het kan geen verwondering wekken dat in alle bijdragen het eigene 
van de christen-democratie tot uitdrukking komt. Ik zie dat eigene 
bijvoorbeeld in de geest van overleg, die met name bij Veldkamp en 
Geerkens heerst als zij het hebben over de procedures. Ik ontwaar 
het in de nadruk die Slooff legt op de beperkte rol van de overheid 
in een werkbare vermogensaanwasdeling. Het is te vinden in de mati
ging, die Weitenberg en Notenboom ook de overheid als nastrevens
waardig voorhouden. En het vertoont zich in het beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van het individu, die de overheid te respecteren 
heeft. Daar kan ik geen namen bij noemen zonder de hele lijst van 
medewerkers te vermelden. Daarin zijn zij het eens. Daarin moet het 
kenmerk gevonden worden van de politieke oplossingen die wij voor 
de gesignaleerde problemen moeten zoeken. 
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Tussen de datering van rlit nummer en het moment van verschijnen ligt 
een tijdsverschil dat abnormaal groot is. Wij zouden voor een dergelijke 
vertraging normaliter zelfs geen excuus durven aanvoeren. De oorzaak 
is echter, dat de redactie eind 1975 te kampen heeft gehad met een 
samenloop van omstandigheden waaronder de werkzaamheden ernstig 
hebben geleden. Zowel de auteurs als de lezers bieden wij onze welge
meende verontschuldigingen aan voor deze gang van zaken, die wij zelf 
ook uiterst pijnlijk vinden, maar die wij door overmacht niet hebben 
kunnen voorkomen. De onderwerpen die in dit nummer aan de orde 
komen, zijn overigens nog steeds actueel, voor zover dit begrip van 
toepassing is op de inhoud van een tijdschrift zoals Pol itiek perspectief. 
Wij hopen de achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken door over 
ongeveer twee weken het laatste nummer van de jaargang 1975 uit te 
brengen, en aansiuitend het eerste nummer van de jaargang 1976 -
een themanummer over ontwikkelingen in het onderwijsbeleid. (Red.). 
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Katholieke sociale actie in Europa 
en in Nederland (I) 

J. P. Gribling~' 

In dit nummer publiceren wij het eerste deel van een studie van onze 
geschiedkundige medewerker dr. Gribling over de katholieke sociale 
actie zoals die in de vorige eeuw in ons land is ontstaan in het kielzog 
van de ontwikkelingen in andere Europese landen. De historie van deze 
sociale actie is voor ons vooral van belang omdat zij ten grondslag 
ligt aan de sociale politiek van de christen-democratische partijen van 
katholieke origine. Daarom ruimen wij in Politiek perspectief graag 
plaats in voor deze even omvangrijke als belangwekkende historische 
beschouwing. 

Het deel dat hier volgt, is gewijd aan de sociaal-politieke activiteiten 
van katholieke groeperingen in resp. Duitsland, Frankrijk, België, Italië 
en Zwitserland. In het tweede deel van zijn monografie, dat we in het 
volgende nummer zul/en plaatsen, zal de heer Gribling ingaan op de 
katholieke sociale actie in Nederland, in het perspectief van de ontwik
kelingen die hier worden beschreven. Wij hopen dat onze lezers met 
genoegen kennis zul/en nemen van deze bijdrage tot de geschiedenis 
van de katholieke sociale beweging, die de laatste jaren al te zeer is 
verwaarloosd. (Red.). 

INLEIDING 

Over de houding van de katholieken ten aanzien van wat rondom de 
eeuwwisseling de sociale kwestie werd genoemd, is veel geschreven. 
Nog altijd verschijnen nieuwe publikaties waarin min of meer uitvoerig 
wordt nagegaan, hoe de katholieken theoretisch en/of praktisch bijv. in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk of Zwitserland de sociale problemen 
hebben trachten op te lossen. Dat in deze werken vaak het lot van de 
arbeiders werd behandeld, zoals bijv. in het boek uitgegeven onder 
redactie van S. H. Schol/: ,,150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in 
West-Europa, 1789-1939" (Hilversum, 1961), waarin de sociale bewe
gingen in Europa per land worden beschreven, is niet zo verwonderlijk 
als men bedenkt dat vooral in de tweede helft van de negentiende 
eeuw de arbeiderskwestie als dé sociale kwestie werd gezien . 

• Dr. Gribling. oud-leraar geschiedenis. is in 1961 aan de I<atholieke Universiteit te NUmegen 
gepromoveerd op een proefschrift over P. J. M. Aalberse. (Red.). 

Politiek perspectief, september/oktober 1975 3 



Zij die de sociale geschiedenis willen beschrijven, kunnen bij hun werk 
steeds gebruik maken van omvangrijke gedrukte en ongedrukte bronnen 
en studies uit die jaren, te meer omdat er in bijna alle landen organisa
ties bestonden die regelmatig actuele problemen in brochures of zelfs 
in omvangrijke werken behandelden. Het is niet de bedoeling hier een 
uitvoerige bibliografie en lijst van bronnen op te geven, maar enkele 
voorbeelden willen we toch graag geven. Zo verzorgde in Nederland 
de uitgeverij Futura, in het leven geroepen door P. J. M. Aalberse, de 
reeks Politieke en SOCiale Studiën. In België verscheen onder leiding 
van FI. Prims en L. Col lens Oe Gids op Maatschappelük gebied, in 
Duitsland o.a. al sinds 1861 de Christlich-soziale Blätter en na 1880 
Arbeiterwohl, in Frankrijk L'Association Catholique, de Brochures Jaunes 
en de Guide Social van de Action Populaire 1. Daarnaast werd in 1848 
het tijdperk van congressen, studieweken en studieclubs geopend, 
en in vele landen stonden deze vaak in het teken van het ,sociale 
vraagstuk. De verslagen en rapporten van deze activiteiten vonden een 
ruime verspreiding. 

Bij het lezen van al die geschriften is het wel dUidelijk, dat er contacten 
bestonden tussen versch illende sociale leiders, maar nauwelijks is 
aangegeven hoe en in hoeverre wederzijdse beïnvloeding op internatio
naal niveau heeft plaatsgevonden. In de volgende bladzijden wil ik 
trachten de internationale verbindingen op sociaal gebied - in algemene 
zin - rondom de eeuwwisseling nader aan te geven, waarbij ik voorop 
moet stellen, dat ik hier min of meer exemplarisch te werk moet gaan 
en me tot enkele landen in Europa moet beperken, terwijl het de lezer 
dUidelijk zal zijn, dat ik hier een bijzonder accent wil leggen op de 
beantwoording van de vraag in hoeverre Nederlandse katholieke sociale 
voormannen vanuit het buitenland beïnvloed zijn. 

Er is nog een opmerking die ik vooraf wil maken. Door velen is het 
verschijnen van de encycliek Rerum Novarum een keerpunt in de katho
lieke sociale geschiedenis genoemd. De publikatie van het herderlijk 
schrijven van Leo XIII is voor hen zo'n belangrijke historische gebeur
tenis geweest, dat zelfs in 1966 nog de 75e verjaardag van de encycliek, 
o.a. in Zwitserland, werd gevierd 2. Na het belangrijke commentaar van 
kardinaal Manning (in het Nederlands vertaald door Aalberse 3) zijn nog 

1 1. P. Gribling: "P. J. M. Aalberse, 1871-1948" (Utrecht, 1961). pag. 48 en 120-123; S. H 
Scholl e.a., a.w .. pag. 99 en 115-120; P. Drouiers: "Politique sociale et christianisme _ 
Ie Père Desbuquois et l'Action Populaire - Débats. Syndicalisme et Intégristes (1903-1918)" 
(ParUs, 1969), paSSim, met name pag. 60-65 en pag. 83 e.v. Andere werken zullen nog in 
volgende voetnoten worden vermeld. 

2 Bij die gelegenheid gaf de Fédération Romande des Syndicats Chrétiens prof. Roland 
Ruffjeux opdracht zijn magistraal werk te schrijven: "Le mouvement chrétien.social en Suisse 
romande, 1891-1949" (Freiburg, 1969); (cfr. Avant-propos. pag. 9). In 1961 vaardigde Joannes 
XXIII ter herdenking van het feit dat 70 jaar tevoren Rerum Novarum was gepubliceerd, zijn 
encycliek Mater et Magistra uit. 

3 J. P. Gribling. a.w., pag. 48-50. Mannings commentaar in Nederlandse vertaling verscheen 
onder de titel: "Kardinaal Manning's commentaar op de Encycliek Rerum Novarum, vertaald 
en met inleiding en aantekeningen voorzien door P. J. M. Aalberse" (Haarlem. 1895). Aalberse 
was nog student, toen hij aan deze publikatie werkte. 
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talrijke beschouwingen over de encycliek verschenen en in geen enkel 
werk, gewijd aan de geschiedenis van de katholieke sociale actie, ont
breekt een toelichting op het pauselijk document, dat met de uiterste 
zorg werd voorbereid en geschreven 4. 

Kernachtig drukte graaf Gustav von B/ome, over wie verderop nog 
gesproken zal worden, het op 7 oktober 1891 uit in zijn toespraak voor 
de leden van de Union de Fribourg, toen hij verklaarde dat iemand die 
ooit de geschiedenis van de katholieke sociale beweging van zijn tijd 
zou beschrijven, het eerste hoofdstuk van zijn werk zou moeten noemen: 
.. Vóór de encycliek Rerum Novarum" en het tweede "Ná de encycliek". 
Voor hem was de verschijning van de encycliek het begin van een 
nieuw tijdperk, en even belangrijk als de historische jaren 1815 en 1848 
in de politieke geschiedenis van de volkeren 5. Hoe bijv. Schaepman 
en No/ens over het woord van de paus dachten, heb ik eerder in dit 
blad beschreven 6. Ariëns liet na het verschijnen van de encycliek drie
duizend exemplaren ervan in Twente verspreiden en verklaarde, dat 
Leo XIII "door het recht van de arbeiders te erkennen, het geloof van 
duizenden had gered" 7. 

Toch zou het onjuist zijn Rerum Novarum slechts te beschouwen als 
het begin van een nieuw tijdperk. Graaf Von B/ome zag het juist, toen 
hij in zijn reeds geciteerde redevoering verklaarde, dat de gesch ied
schrijver van de katholieke sociale beweging niet zou mogen vergeten 
te spreken over "de aspiraties, de ideeën, de pogingen van de katho
lieken om het sociale probleem aan te pakken en om de maatschappij 
op christelijke grondslagen te reorganiseren". En hij bedoelde dan: in 
het tijdperk dat aan de pauselijke encycliek voorafging. 

Van Blome sprak voor een internationaal gezelschap, waaruit al direct 
blijkt, dat katholieke leiders het sociale probleem op internationaal 
niveau benaderden. 

In deze studie hoop ik aan te tonen, dat het sociale probleem inderdaad 
ernstig bestudeerd werd vóórdat de encycliek Rerum Novarum ver
scheen, en wel in verschillende landen door afzonderlijke groepen, maar 
ook op internationale bijeenkomsten en congressen. 

, Volgens Soderini zou Leo XIII zich zelfs persoonlijk hebben ingelaten met een nauwkeurige 
vertaling van zijn schrijven in het Frans (E. Soderin!: .. 11 Pontificato de Leone XIII", deel I; 
Milcan. 1932, pag. 399). Over de voorgeschiedenis van Rerum Novarum wordt hierna nog 
uitvoerig gesproken. Met name zal dan ook gewezen worden op het belangrUke werk van 
G. Jarlot. 
, In de Universiteitsbibliotheek van Freiburg in Zwitserland bevindt zich een dossier (c 924) 
dat de processen-verbaal en andere documenten van de Union de Fribourg, genummerd van 
1 tot en met 45, bevat. De tekst van de redevoering van graaf van Blome is in dit dossier 
aanwezig onder nr. 42. In dit artikel zullen de geciteerde stukken van de Union de Fribourg 
aldus worden aangehaald, UFjC 924/.. Achter de laatste streep volgt dan het nummer van 
het stuk ,n het dossier. Dus hie" U FjC924j42. Cfc. ook C. Massard, .. L'Oeuvre sociale du 
Cardinal Mermillod - l'Union de Fribourg d'après des documents inédits" (Leuven, 1914), 
pag 265. 
6 Zie Politiek perspectief, mei-juni 1974, pag. 19. 
) Gerard Brom, .. Alfons Ariëns" (Utrecht, 1950

'
), pag. 97. 
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De katholieken in de eerste fase van de industriële revolutie 

Vooral in onze tijd is het mode te beweren, dat met Marx de strijd om 
de belangen van de arbeiders is begonnen. Het zou onjuist zijn de 
betekenis van deze man, wiens leer Ik overigens principieel meen te 
moeten verwerpen, te onderschatten. Marx heeft ongetwijfeld velen 
de ogen geopend voor de rechten van de arbeiders, of om in de geest 
van die tüd te spreken, van de proletariërs. Omdat hij echter het geweld 
als strijdmiddel aanvaardde en omdat hij in feite door zijn theorieën de 
weg opende voor de vorming van een nieuwe klasse rechtelozen, is 
voor mij zijn leer al onaanvaardbaar. 

Te veel wordt gesuggereerd, dat de kerk te laat, nl. na de initiatieven 
van Marx, begonnen zou zijn aandacht te schenken aan het sociale 
vraagstuk, hetgeen dan zou blijken uit het feit dat Marx zijn Communis
tisch Manifest in 1848 publiceerde, terwijl Rerum Novarum pas in 1891 
verscheen. G. Jarlot heeft in zijn verschillende publikaties de onjuist
heid van deze stelling bewezen. Voor deze schrijver is de bewering 
dat de kerk de sociale kwestie niet zou hebben doorzien, historisch 
vals 8. Bij de aanvang van de sociale strijd kon echter van een organi
satie geen sprake zijn. Immers, in 1789 (in Nederland in 1806) waren de 
gilden opgeheven; men verwierp - in het kader van het opkomende 
liberalisme - de gedachte, dat men zich zou kunnen organiseren. 
Behalve individuele hulp was er derhalve van een georganiseerde steun 
aan de proletariërs slechts sprake in zoverre bepaalde groepen onder 
de publieke armenzorg vielen. Toch zochten velen intensief naar de 
oplossing van wat toen al spoedig de sociale kwestie werd genoemd. 
Vooral kerkelijke leiders beseften zeer goed, dat het hun evangelische 
taak was de maatschappelijke toestand van de rechteloos geworden 
arbeiders te verbeteren. 

Twee vragen, die overigens zeer nauw met elkaar verbonden waren, 
stonden bij de theoretici (die zich meestal ook praktisch intensief 
met het probleem bezighielden) centraal: ging het bij de oplossing van 
het sociale vraagstuk om caritas of om recht? En de tweede vraag was: 
moest de maatschappij corporatief (dus zoals in de tijd van het gilden
wezen, maar dan aangepast aan de moderne tijd) georganiseerd worden 
- en dit hield dan in, dat werkgevers en werknemers samen de proble
men zouden moeten aanpakken -, of moest men denken aan een 
syndicalistisch systeem, waarin de arbeiders zich geheel zelfstandig 
zouden kunnen organiseren? Het is duidelijk dat de caritas-gedachte 
en de corporatieve maatschappijstructuur vool-tkwamen uit een pater
nalistische bezorgdheid, en dit was zeker in de 1ge eeuw, toen voor 

'Cfr. o.a. G. Jarlot SJ: "Doctrine Pontificale et Histoire" (Rome, 1964), pag. 177. Zie ook 
A. Le Roy SJ: "Le clnquantenaire de Rerum Novarum", in Revue Internationale du Travail, 
XLIV, 4 oktober 1941. Cfr. J. Joblin Sl: "Un Jèsuite dans la Vie Internationale _ Ie Père 
Albert Le Roy", in Etudes, 317 (1963) 5, pag. 253. Cfr. ook 1. P. Gribling: ,,1813-1963 _ 
Van Caritas tot Recht", in De Gelderlander, 6 november 1963. 
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het eerst de juistheid van het paternalisme in twüfel werd getrokken, 
nog begrijpelijk. 

De gehele problematiek ontstond bijna gelijktijdig in alle landen van 
West-Europa en gedeeltelük ook in Oost-Europa. Geleidelük aan groeide 
er een scherpe polarisatie tussen voorstanders van de caritas-gedachte 
en die van de rechts-gedachte, tussen aanhangers van de corporatieve 
maatschappij en die van een syndicalistisch systeem. Over de ont
wikkeling van deze gedachten zijn in de loop der jaren talloze publikaties 
verschenen. Bijna alle geschriften bezien de kwestie vanuit een nationaal 
standpunt. Het is hier niet de plaats om op die nationaal gerichte werken 
nader in te gaan 9. 

Ondanks alle meningsverschillen kunnen we wel vaststellen, dat de 
betrokken personen allen diep sociaal-bewogen waren, en bovendien 
dat niet alleen priesters maar ook leken mede de richting van de 
katholieke sociale actie hebben bepaald. Immers, naast priesters als 
Ka/ping, Van Kette/er, De Bona/d, Manning, Freppe/, Doutre/oux, Mer
mil/od, kardinaal Gibbons uit Baltimore, Hitze, 1. Beek, en in Nederland 
jhr. H. van Nispen tot Sevenaer en in een later stadium Schaepman, 
D. S/oet en No/ens, vinden wij leken als Freiherr van Hertling, Franz 
Brandts, Frédéric Ozanam, De /a Tour du Pin, A/bert de Mun, Harme/, 
Hel/eputte, en in Nederland Passtaars, Aa/berse en Ruys de Beeren
brauck, om slechts enkele namen te noemen. 

Opgemerkt dient nu reeds te worden dat de katholieke sociale voor
mannen (in die tijd kwamen zij niet voort uit arbeiderskringen) uitgingen 
van de bestaande maatschappij: zij aanvaardden een kapitalistische 
maatschappij, wilden deze hervormen en verbeteren, maar dachten niet 
aan een radicaal andere maatschappijstructuur; een standpunt dat zeker 
in onze dagen aanvechtbaar kan worden genoemd la. 

De Duitse Katholiekendagen en de Vo/ksverein 

Op 15 augustus 1848 vierde Keulen op plechtige wijze het feit, dat in 
1248 de eerste steen van de dom werd gelegd. Het was het jaar, dat 
in vele Europese landen een revolutionaire storm was losgebroken; 
het was ook het jaar waarin in Duitsland voor het eerst sinds vele 
eeuwen gepoogd werd een sterke Duitse eenheid tot stand te brengen. 
Het Frankfurter parlement was op 18 mei bijeengekomen en zou in het 
najaar van 1848 beslissen over de grondrechten betreffende kerk en 
school, die in de komende grondwet zouden moeten worden verankerd. 

Vooral in verband daarmee verzamelden zich aan het einde van de 

9 Over dit onderwerp vindt men uitvoerige documentatie in de hiervóór reeds genoemde 
werken van S. H. Scholl. P. Orouiers, E. Soderini. C. Massard, R. Ruffieux en G. Jarlot, en 
In de daarin vermelde literatuur. Zie ook de door mij besproken geschriften van F. J. Steg
mann, in Politiek perspectief mei-juni 1974, pag. 59-63. 
lC efr. J. Joblin: "Nuovi orientamenti nel!' insegnamento sociale della Chiesa", in La Civiltà 
Cattolica, 125 (1974) 2, pag. 441-455. 
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feestelijkheden in Keulen vertegenwoordigers van allerlei katholieke 
groeperingen in Duitsland, en daar besloot men zo spoedig mogelijk 
vertegenwoordigers van alle bestaande katholieke verenigingen die voor 
kerkelijke vrijheid opkwamen, bijeen te roepen. Er bestonden in vele 
plaatsen in Duitsland reeds zgn. Piusverenigingen en de oudste Pius· 
vereniging, die van Mainz, kreeg de opdracht de bijeenkomst zo snel 
mogelijk te organiseren 11. Zo vonden van 3 tot 6 oktober 1848 de 
eerste Duitse I<:atholiekendagen plaats, waaraan ruim 1400 personen 
deelnamen. De bezielers van deze bijeenkomst waren Wilhelm Emanuel 
von Kette/er en Franz Joseph Buss 12 Tot nu toe hebben de Duitse 
Katholiekendagen vierentachtig maal plaats gehad, voor de laatste maal 
in september 1974 in Mänchen-Gladbach, waaraan ruim 13.000 mannen 
en vrouwen, jonge en oudere mensen uit Duitsland maar ook uit andere 
landen deelnamen. 

De Duitse Katholiekendagen zijn voor de opinievorming van de katho
lieken inzake het sociale probleem van grote betekenis geweest. Van 
begin af aan hielden de deelnemers zich bezig met het sociale probleem, 
steeds aangepast aan de tijd waarin men leefde 13. Tijdens de eerste 
zestien bijeenkomsten onderkende men wel degelijk de sociale proble
matiek, maar men ging toen nog van de gedachte uit, dat alleen de 
kerk, de caritas en de onderlinge hulp de sociale nood konden lenigen. 
Een kentering begon zich echter al af te tekenen op de Frankfurter 
Katholiekendagen in 1863, onder voorzitterschap van Freiherr Wilde ri eh 
von Ketteler, broer van de baanbreker "van de katholieke sociale 
arbeidersbeweging in Duitsland", mgr. Wilhelm von Kette!er, die reeds 
in 1848 in de dom van Mainz zijn zes beroemde preken hield over "Die 
grossen sozialen Fragen der Gegenwart". De arbeiderskwestie werd 
duidelijk naar voren geschoven als een der brandendste sociale proble
men. In Frankfurt begon ook eigenlijk het openbare optreden van 
Georg Freiherr von Hertling, die later als katholieke sociale politicus 
een grote rol in Duitsland zou spelen, maar toen pas 20 jaar oud was 14 

In de periode van 1864 tot 1879 begonnen katholieke voormannen, o.a. 
Von Ketteler, te pleiten voor tussenkomst van de staat bij de oplossing 
van het sociale probleem. Duidelijk waren er toen al Duitsers die van 
de strijd om sociale democratie over wiiden stappen naar de strijd om 

11 E. Filthaut OP: "Deutsche Katholikentage und soziale Frage, 1848-1958" (Essen, 1960), pag. 9. 
12 E. Ritter: "Die Katholische Soziale Bewegung Deutschlands Im neunzehnten lahrhundert 
"nd der Volksverein" (Keulen, 1954), pag. 19. 

13 In het werk van Filthaut geeft de inhoudsopgave een duidelijk schema van de ontwikkeling 
der sociale ideeën onder de Duitse katholieken (a.w., pag. 408.409). 

14 lb., pag. 46 e.v. Daar het niet de bedoeling is in dit artikel alle vormen van sociale actie 
in de vorige eeuw te bespreken, wordt hier niet ingegaan op de vele sociale activiteiten die 
naast de Katholiekendagen tot ontwikkeling kwamen, zoals bijv. het werk van Adolf Kolping, 
de "Gesellenvater", de eerste - aldus De long - die zich in grootse stijl op sociaal gebied 
heeft bewogen. Reeds lang vóór 1863 was van bepaalde katholieke zijde aangedrongen op 
sociale wetgeving. De eerste die daarom vroeg, was de Badense katholieke leider F. 1. Buss, 
die - overigens tevergeefs - reeds in 1837 het voorstel tot een fabriekswet deed. Cfr 
kardinaal De Jong: "Handboek der Kerkgeschiedenis", vierde druk, herzien en verbeterd door 
dr. R. R. Post (Utrecht 19494), deel IV, pag. 98-100 en pag. 213. 
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degelijke sociale politiek. Want toen in Duitsland de regering zich met 
de sociale problematiek begon in te laten, wist zij, dat de katholieken 
achter haar beleid stonden. En vanaf 1890 waren de Katholiekendagen 
geheel in het teken gesteld van de sociale hervorming, ook na de Eerste 
Wereldoorlog, tot aan de machtsovername door Hitier. 

Nofens schreef eens, hoe belangrijk het bijwonen van congressen kan 
zijn, ook al leiden zij zelden tot onmiddellijk resultaat. Resultaten worden 
slechts langzaam verkregen en tijdens congressen komen soms te veel 
- ten dele schijnbare - tegenstellingen naar voren. Men moet ook 
niet altijd rekenen op hulp en aanmoediging van anderen bij eigen 
werk. Maar toch mag men het belang van congressen niet onderschat
ten. f'>Jolens besprak in aansluiting hierop de Duitse Katholiekendagen: 
"Men weet welk een onberekenbare invloed deze Versammlungen in de 
strijd der Kerk tegen de vervolging gehad hebben, hoezeer ze meege
werkt hebben tot het herleven der Katholieke acties in Duitsland, hoe 
ze een der grondslagen zijn, waarop 'de sterke toren', het Duitse Cen
trum, rust, en het middel waardoor Centrum en het Katholieke Duitse 
Volk met elkaar in verstandhouding blijven" 15. Inderdaad hebben de 
Katholiekendagen tijdens de Kulturkampf (Mei-wetten, 1873) en bij de 
vorming van het Zentrum (1871) grote betekenis gehad, maar in het 
kader van dit artikel zou ik willen wijzen op twee andere gebeurtenissen 
die uit de Katholiekendagen zijn voortgevloeid. 

In 1879 vond in Aken de 26e Katholiekendag plaats. Na 1863 was het 
feitelijk de eerste maal, dat er uitvoerig over verschillende sociale 
problemen wel"d gediscussieerd. Vooral dr. Moufang uit Mainz sprak 
met klem over katholieke sociale organisaties in Duitsland 16. Ook 
Fürst Kar! von Löwenstein und Rosenberg (1834-1921), een der stichters 
van het Zentrum en van 1868 tot 1898 voorzitter van het centrale 
comité van de Katholiekendagen en secretaris-generaal van de Katho
liekendagen, schonk veel aandacht aan deze problemen 17. In de slot
conclusies werd o.m. gesteld, dat de deelnemers aan de Katholieken
dagen met grote vreugde kennis hadden genomen van het besluit tot 
stichting van een katholieke vereniging van industriële en andere 
arbeidersvrienden tot verheffing van de arbeidersstand 18. Het bedoelde 
besluit was niet tijdens officiële vergaderingen genomen. Een aantal 
industriële en "arbeidersvrienden" hadden met de fabrikant Franz 
Brandts (1834-1914) uit Mönchen-Gladbach besloten een vereniging tot 
verheffing van de arbeidersstand in het leven te roepen 19. 

IS Venloosche Courant. 28 augustus 1897. 
16 "Verhandlungen der XXVI. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Aachen 
am 8 .. 9., 10. und 11 September 1879·· (Aken, 1879). pag. 207 e.v. 
Il lb .. passim. o.a. pag. 30-31 
18 lb .. pag. 207 en 393. en E. Filthaut. a.w., pag. 74-81. 
19 F. Müller: .. Franz Hitze und sein Werk (Hamburg, 1928). pag. 52-64. De ideeën van F. Brandts 
vindt men verder o.m. terug in de werken van W. Löhr: "Fabrikordnung der Firma F. Brandts 
zu Mönchen-Gladbach (Mönchen-Gladbach. 1974). van Ritter (a.w.) en van F. J. Stegmann: 
.. Der Soziale Katholizismus und die Mitbestimmung in Deutschland·· (München, 1974). 
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In mei 1880 werd ten gevolge van dit besluit de vereniging Arbeiter
woh/ officieel aan de Duitse katholieken voorgesteld 20. Voorzitter van 
het stichtingsbestuur was Franz Brandts, tweede voorzitter Freiherr von 
Hert/ing. Van de overige leden, voor een deel fabrikanten, zijn nog 
te noemen Moufang uit Mainz en A. Bongartz, redacteur van de 
Christ/ich-Soziale B/ätter, die de zakelijke leiding had en zijn blad ter 
beschikking van de nieuwe organisatie stelde. 

Het schijnt dat Bongartz slechts in de oprichtingsfase een rol speelde, 
want kort na de Constanzer Katholiekendagen werd de jonge priester 
Franz Hitze, die juist uit Rome was teruggekeerd, waar hij na zijn pries
terwijding in 1878 werkzaam was geweest in het Cam po Santo aan 
de "Piuskaplanei" en zijn boek "Kapital und Arbeit und die Reorgani
sation der Gesel/schaft" had gepubliceerd, benoemd tot secretaris
generaal van Arbeiterwohl 21 . In 1881 begon hij met de uitgave van het 
blad Arbeiterwohl 22 

Volgens August Pieper (1866-1942), die in latere jaren als directeur
generaal van de Vo/ksverein zou optreden, is de idee om deze vereni
ging op te richten "uit het brein van Hitze" voortgekomen 23 Onmogelijk 
is het niet, maar bewijzen daarvoor heb ik niet kunnen vinden. Vast 
staat wel, dat in de zomer van 1890 in Mainz enige katholieke leiders 
bijeenkwamen om zich te beraden over de stichting van een katholieke 
organisatie, die de katholieke belangen uit het defensief naar de be
staande werkelijkheid zou moeten overbrengen 24 

Als gevolg daarvan werd in dat jaar de Vo/ksverein für das katholische 
Oeutschland in het leven geroepen. Aan de wieg van de nieuwe vereni
ging stonden Windthorst (voorzitter van het stichtingsbestuur), de jurist 
Karl Trimborn en Franz Hitze als recretaris - het driemanschap dat 
volgens Mockenhaupt verantwoordelijk voor de oprichting van deze, 
voor de katholieke sociale actie in Duitsland zo belangrijke organisatie 
is geweest 25 Vanaf die tijd is Mönchen-Gladbach, waar thans nog 
steeds de zetel van de Volksverein is gevestigd, voor alle vormen van 
katholieke sociale actie in Duitsland een begrip geworden. Zoals blijkt 
uit het werk van Ritter, die eigenlijk veel meer journalist dan historicus 
is en wiens belangrijke werk men daarom toch vrij kritisch moet lezen, 
heeft de Volksverein enorm veel gedaan om met name de arbeiders 
voorlichting te geven door allerlei publikaties, door cursussen en in de 

20 Ritter, a.w., pag. 81. 

21) Müller, a.w., pag. 57-58 en pag. 31-64; H. Mockenhaupt: "Franz Hitze (1851-1921)", in 
R. Morsey: "Zeitgeschichte in Lebensbildern" (Mainz, 1973), pag. 58 en 58. 

22 Ritter, a.w., pag. 133-134. Hitze was sinds 1884 lid van de Rijksdag. Hij speelde een beo 
langrijke rol bij het tot stand komen van de eerste grote sociale wetten in Duitsland (1883, 
1884, 1889 en 1890). 
23 Mockenhaupt, a.w., pag. 60. 

24 Müller, a.w., pag. 109. Opgemerkt zij, dat de conferentie in Mainz ook werd bijgewoond 
door o.a. Fürst van Löwenstein, Franz Brandts en Julius Bachem. Löwenstein en Bachem 
maakten echter geen deel uit van het stichtingsbestuur. CfL Ritter, a.w., pag. 143. 
25 Mockenhaupt, a.w., pag. 6 e.v., en Ritter, a.w., passim, o.a. pag. 174 e.v. 
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strijd om de vakorganisaties. Hitze heeft het zijn leven lang als zijn 
taak gezien de "gedrückten, verachteten und bemitleideten Proletarier" 
te maken tot een "selbstbewussten Volksbürger" 26. Men kan stellen, 
dat dit één van de belangrijkste doelstellingen van de Volksverein is 
geweest, hoewel de zorg voor de arbeidersorganisatie vooral behoorde 
tot het werkterrein van Arbeiterwohl, dat tot 1928 bleef bestaan 27. 

De Frankfurter Groep 

Was vooral in het begin de Volksverein afgestemd op een brede laag 
van de bevolking, de Frankfurter Groep is veel meer te vergelijken 
met de in 1919 op initiatief van P. 1. M. Aalberse, 1. D. 1. Aengenent en 
vooral L. G. Kortenhorst opgerichte R.K. Sociale Studieclub, waarvan 
Nolens de eerste voorzitter werd 28. Tot de oprichting van de Frankfurter 
Groep werd besloten op de 2ge Katholiekendag, die van 11 tot 14 sep
tember 1882 in Frankfurt plaats vond. Duitsland stond in dat jaar op een 
keerpunt in zijn politieke geschiedenis. In feite was er een einde ge
komen aan de Kulturkampf. Het Zentrum, weliswaar in beginsel geen 
katholieke partij, maar wel bijna uitsluitend bestaande uit katholieke 
leden, had getoond een sterke en vooral vooruitstrevende partij te zijn, 
omdat het aan de toen zo gevaarlijke liberale vrijhandelspolitiek een 
halt had toegeroepen en zich inspande om de uitgebuite arbeiders
massa door arbeidersweUen te beschermen en haar een menswaardig 
bestaan te geven 29 

Het zou daarom niet zo vreemd zijn geweest als deze Katholiekendag 
een triomfalistisch karakter had gehad. Toch vormde niet het politieke 
beleid van het Zentrum het centrale thema, maar de sociale kwestie. 
Het was de tweede maal, dat het voorbereidende comité van de Duitse 
Katholiekendagen (nu onder voorzitterschap van Karl von Löwenstein) 
Frankfurt als congresstad uitkoos. We zagen reeds, dat op de Katho
liekendagen in Frankfurt in 1863 voor het eerst de sociale kwestie aan 
de orde werd gesteld. Was het toeval, dat in 1882 wederom, maar nu 
veel dringender, de sociale problemen werden behandeld? De sociale 
sectie stond onder voorzitterschap van dr. Moufang. 

In de eerste openbare zitting, op 11 september, sprak voor het eerst 
op een Katholiekendag de nog jonge kapelaan Franz Hitze over de 
sociale kwestie, bezien vanuit het standpunt van het recht en van de 
christelijke liefde. Hij juichte industrialisatie toe, maar de machine zou 
nooit een instrument in de hand van de machtigen mogen worden. Ook 
de bekende dominicaan A. M. Weisz uit Graz besprak de sociale proble-

16 Mockenhaupt. a.w .. pag. 57. 
27 Ritter. a.w., pag. 136. 

18 Gribling: "P. J. M. Aalberse", pag. 360 e.v. 

29 J. May: "Geschichte der General-Versammlungen der Katholiken Deutschlands (1848-1902)" 
(Keulen, 1903), pag. 278. 
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matiek, maar dan in het bijzonder vanuit ethisch standpunt, terwijl Van 
LÖl.'venstein de bestudering van de sociale vraagstukken ter sprake 
bracht 30. Niet minder dan negen moties resp. besluiten met een sociaal 
karakter worden aangenomen. De eerste was voor die tijd een novum: 
de studie van de sociale kwestie werd vooral de "hochwürdige Clerus" 
ten zeerste aanbevolen. De tweede motie was in feite afkomstig van 
Fürst von Löwenstein, en in het kader van deze studie van uitzonderlijk 
belang. Vandaar dat hier de letterlijke tekst uit de "Verhandlungen" 
wordt overgenomen: "Die 29. Generalversammlung der Katholiken 
Deutschlands beschliesst: Der Commissär wird beauftragt, hervorragen
de Sozial-politiker zu einer Berathung über Wucher, Arbeitslohn und 
Grundentlastung einzuladen und das Ergebnis der Conferenzen bald
möglichst vorzulegen 31. Niet alleen werd dus besloten, dat er een 
studiecommissie zou worden ingesteld, maar bovendien werd de taak 
van deze commissie scherp omlijnd. 

Nog tijdens de Katholiekendagen in Frankfurt kwamen Fürst von Löwen
stein, Brandts, Hitze, Moufang, Weiss en de nog niet genoemde vorst 
Karl zu Isenburg-Birstein voor een inleidend gesprek bijeen. Von Löwen
stein zou in de nabije toekomst een conferentie van een op te richten 
comité voorbereiden. Reeds in juni 1883 nodigde hij in zijn slot Haid in 
Bohemen een aantal sociale voormannen VOOI- de bedoelde conferentie 
uit. Onder de aanwezigen (voor een derde deel bestaande uit Oosten
rijkers) bevonden zich de hiervóór genoemde personen (met uitzonde
ring van Brandts en Moufang) en verder o.m. Freiherr von Voge/sang, 
graaf Franz von Kuefstein, graaf Gustav von Blome en baron Felix von 
Loë. In Salzburg volgde in juli een tweede conferentie, waarna Von 
Löwenstein ter discussie de "Haider Thesen" bekend maakte. Over 
inhoud en formulering van de stellingen is nog lang gediscussieerd, 
zodanig dat de algemene vergadering van de Katholiekendagen in 
Amberg (1884) van de Haider Thesen weliswaar welwillend kennis nam, 
maar daaraan geen enkele conclusie verbond. Een belangrijk resultaat 
van dit alles was wel, dat een "Freie Vereinigung katholiker Sozial
politiker" gevormd werd, beter bekend onder de naam Frankfurter 
Groep, waarvan echter de mannen van Mönchen-Gladbach (Hitze c.s.) 
geen deel uitmaakten. Wel kreeg de groep een sterke morele steun 
van de in die jaren zeer gezaghebbende moralist pater Lehmkuhl. Zij 
heeft in Duitsland op de meningsvorming over de sociale problematiek 
grote invloed gehad 32. 

30 May. a.w .. pag. 277-285; Filthaut, a.w., pag. 86-88; en "Verhandlungen der XXIX. General
Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Frankfurt a.M. am 11., 12., 13" und 14. Septem
ber 1882" (Frankfurt, 1882), passim. 

31 "Verhandlungen der XXIX. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands", pag. 314. 
32 Ritter, a.w., pag. 82-85. Graaf Von Kuefstein noemt als leden van de Freie Vereinigung 
o.m. nog: August lehmkuhl SJ, Porsch en Von Hertling. maar het is niet duidelijk, of zij 
ook deelnamen aan de Haider-conferentie. Ook noemt Van Kuefstein pater Weiss als de man 
die het eigenlijke voorbereidende werk deed. Von Kuefstein schreef een "Vorgeschichte der 
Encyclike Rerum Novarum von 15. Mai 1891", dat slechts in 200 exemplaren gedrukt werd en 
later is opgenomen in het werkje van Lugmaier. Zie K. Lugmaier: "Uhrkunden zum Arbeiter
rundschreiben Leos XIII". (Wenen, 1927). o.m. pag. 45-46. 
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Les Cercles Catholiques d'ouvriers en andere sociale bewegingen in 
Frankrük 

Hoe grondig de Franse Revolutie de verhoudingen tussen de katholieken 
onderling en tussen de kerk en de maatschappij heeft veranderd, blijkt 
o.m. uit het werk van A. LatreilIe: "Histoire du Catholicisme en France" 
(deel 111). De priesters moesten hun geprivilegieerde posities opgeven, 
de kerk verloor haar goederen en haar aanzien, het toch al wankele 
contact tussen de clergé en de derde en vierde stand scheen geheel 
te verdwijnen. Frankrijk was op weg naar de totale ontkerstening. Juist 
in die jaren ontstond feitelijk de moderne sociale kwestie. Men zou 
zeggen, dat de Franse bisschoppen en priesters in het eerste deel van 
de negentiende eeuw wel andere zorgen aan het hoofd hadden dan zich 
te bekommeren om de nieuwe sociale problemen, die het gevolg waren 
van de opkomende industrialisatie, maar evenzeer van veranderde 
maatschappelijke verhoudingen door de opheffing van de gilden en het 
proclameren van een absolute vrijheid, die in feite de macht in handen 
van de sterksten legde. Maar ondanks de miserabele toestand Viln de 
kerk, waardoor de traditionalisten van de curie met wanhoop de toe
komst van de Franse kerk tegemoet zagen 33, hebben steeds priesters 
in Frankrijk hun traditionele werk van barmhartigheid en caritas voort
gezet. Concrete hulp ontvingen de armen ook in die tijd meer van de 
zo gesmade clergé dan van hun eigen politieke leiders. 

Het is ook een vaststaand feit, dat de Franse katholieken vanaf het 
begin van het ontstaan van de sociale kwestie een open oog hadden 
voor de armoede en de ellende van de proletariërs. Zoals praktisch 
in geheel Europa - wij wezen daar reeds op - hebben zelfs de beste 
katholieke sociale voormannen in Frankrijk in de 1ge eeuw de geves
tigde orde, die in wezen kapitalistisch was, aanvaard. Volgens Latrei/le 
waren de katholieken van die tijd "victimes d'une erreur d'optique". Zij 
zagen weliswaar het pauperisme, maar zij die zich daarmee bezighielden, 
geloofden in een voorbijgaande situatie, die te wijten was aan de be
treurenswaardige invoering van het Engelse fabriekssysteem. Volgens 
hen was de ellende van de arbeiders uiteindelijk slechts een aspect 
van het eeuwige probleem van de armen, waarmee het christendom 
vertrouwd was, omdat sedert eeuwen de kerk de armoede bestreed 
door de wonden die de ellende veroorzaakte, te verbinden, terwijl zij 
de rijken edelmoedigheid als een vereiste plicht en de armen gelaten
heid als hoop voorhield 34. 

Inderdaad heeft de officiële kerk zeer lang aan de rijken hun caritas
plichten voorgehouden en getracht de armen tot berusting in hun lot 
met hoop op het eeuwige leven te brengen. Maar daden van on baat-

33 A. Latreilie: "Histoire du Catholicisme en France" (deel 111, Parijs, 19622), pag. 172. Het 
laatste deel van dit werk, dat de periode vanaf 1924 tot 1958 behandelt, werd geschreven 
door R. Rémond. 
34 LatreilIe, a.w., pag. 354. 
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zuchtige naastenliefde hebben nooit in de kerk ontbroken. En ook in 
Frankrijk hebben reeds vóór Marx bisschoppen, priesters en leken zich 
intensief met het sociale probleem - zij het dan in de sfeer van de 
caritas en nog niet van het recht - beziggehouden. Slechts enkele 
voorbeelden: Louis de Bonaid (1787-1870), zoon van de beroemde 
Franse filosoof van het traditionalisme L. G. A. de Bonaid (1754-1840), 
werd juist vanwege zijn sociale bewogenheid in 1840 benoemd tot aarts
bisschop van Lyon en in 1841 tot kardinaal verheven. Hij schrok er 
niet voor terug de exploitatie van de arbeid door het kapitaal, lang 
voordat Marx zulks deed, te hekelen en zijn rijke diocesanen voor te 
houden, dat juist zij dikwijls in herinnering moesten houden, dat zij 
van hetzelfde leem waren gemaakt als de arme arbeiders en dat zij 
eens naast hen zouden rusten en tegelijk met hen zouden staan voor 
hetzelfde tribunaal en voor dezelfde rechter zouden moeten verschijnen. 

Nauwelijks was hij in Lyon aangekomen, of hij werd geconfronteerd met 
een grote overstromingsramp, die vooral de arme wijken trof. Direct 
stelde hij voor deze ongelukkigen een onderkomen ter beschikking en 
persoonlijk verzorgde hij hen 35. De Bonaid heeft op 25 mei 1850 Antoine 
Chevrier tot priester gewijd, die met recht een apostel van de armen is 
genoemd, en in feite samen met een kleine groep volgelingen de eerste 
"arbeiders priester" in Lyon is geweest 36. 

Ook leken hebben deel uitgemaakt van de voorhoede van het sociale 
katholicisme, zoals de graaf De Vi/leneuve-Bargemont, die in 1834 zijn 
boek "Economie Politique chrétienne" schreef, en de vroegere mede
werkers van het tijdschrift L'Avenir, van wie vooral Charles de Coux 37 

moet worden genoemd. Opvallend was het optreden van Antoine 
Frédéric Ozanam en Armand de Melun, die het meest consequent hun 
hervormingsactiviteit ontplooiden. Ozanam is vooral bekend als stichter 

35 Latreilie, a.w., pag. 354-355. Het is merkwaardig, dat er van De Bonaid nog steeds geen 
goede biografie is geschreven. Kerkelijke encyclopedieën en de "Dictionnaire de biographie 
française" geven ons een schetsmatig beeld van hem, terwUI zijn ideeën in zijn brieven en 
preken terug zijn te vinden. 

36 A. Lestra: "Pater Chevrier, een apostel der armen (Gent, 1937); in het Nederlands ver
taald door J. P. Gribling. 
37 Latreilie, a.w., pag. 355. De tragische geschiedenis van L'Avenir is ongetwijfeld aan velen 
bekend. Daarom vermelden we ze hier slechts in het kort. L'Avenir verscheen als dagblad 
voor de eerste maal op 16 oktober 1830, onder het devies "Dieu et la Liberté", op initiatief 
o.a. van det dominicaan Lacordaire, die later als kanselredenaar beroemd werd. en de leken 
De Coux, baron d'Eckstein en de vicomte de Montalembert, met de bedoeling een verzoening 
tot stand te brengen tussen de kerk van Frankrijk en "al wat er oprecht en edelmoedig was 
onder de vijanden", zoals Lacordaire in het eerste nummer schreef. De bekende priester 
De Lamennals (1782-1854) werd één van de vaste medewerkers. Dit blad, dat een uitgesproken 
liberaal karakter had (liberaal in de eigenlijke zin van het woord), kwam op voor de vrijheid 
van de kerk en pleitte voor een scheiding tussen kerk en staat. Zelfs aarzelde De Lamennais 
niet te betogen, dat wanneer een vorst fundamenteel de goddelijke wet van de rechtvaardig
heid schendt, het volk het recht heeft zich tegen deze vorst te verzetten: "Nous applaudissons 
d'avance aux révoJutions à y faire". Maar in zijn encycliek "Mirari Vos" van augustus 1831 
veroordeelde paus Gregorius XVI, die in januari van dat iaar de pauselijke troon had be
stegen, het liberale katholicisme, overigens zonder de groep rondom L'Avenir te noemen. 
Lacordaire en De Montalembert wisten hun medewerkers er toe te brengen zich bij de pause
lijke uitspraak neer te leggen. De Lamennais onderwierp zich aanvankelijk ook en stemde 
in met de opheffing van L'Avenir op 15 oktober 1831. Later echter verdedigde hij in felle 
bewoordingen zijn vroegere opvattingen. In de brief "Singulari Vos" van 1834 veroordeelde 
Gregorius uitdrukkelijk de leer en de houding van De Lamennais. (Latreilie, a.w., pag. 282-292). 
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van de St. Vincentiusvereniging, waarvan de leden de armen thuis 
moesten bezoeken, zodat zij konden peilen wat de oorzaken van de 
ellende waren en hoe gezocht kon worden naar weldadige verande
ringen. Hij streefde naar institutionele hervormingen die de wanorde, 
door de vrijheid veroorzaakt, konden doen verdwijnen. Daardoor hoopte 
hij het volk arbeid te garanderen en de ellende te bestrijden 38. 

Armand de Melun kan men beschouwen als de man die de generatie 
van L'Avenir en die van de Cercles des Ouvriers met elkaar verbond. 
Terwijl hij zich geheel inzette voor caritatieve werkzaamheden, zocht 
hij wegen om te komen tot maatschappelijke hervormingen. Hij kwam 
op voor de bescherming van de arbeiders tegen uitbuiting van hun 
meesters; in het herstel van de oude corporaties zag hij een middel 
om te komen tot betere maatschappelijke verhoudingen. Zelfs verkon
digde hij, dat de staat moest helpen de maatschappelijke ellende op te 
heffen en het lot van hen die leden, te verbeteren. Meer dan wie van 
zijn tijdgenoten ook is hij de voorloper geweest van het Franse sociale 
katholicisme 39. 

De grote pioniers van dit sociale katholicisme in Frankrijk waren 
graaf Albert de Mun en zijn vriend markies René de la Tour du Pin. 
Na de nederlaag van 1870 waren beiden in Duitsland in een krijgs
gevangenkamp terecht gekomen. Daar hoorden zij van het werk van 
mgr. Von Ketteler en droomden zij van een katholiek reveil in hun 
vaderland. De uitbarsting van de Commune deed hen beseffen, hoe 
groot de verantwoordelijkheid van de elite tegenover de arbeidende 
klasse was. Zo kwam De Mun, daarbij gesteund door zijn vriend en na 
een ontmoeting met Léon HarmeI in 1873 in de Noordfranse bedevaarts
plaats Liesse, tot de vorming van de Cercles Catholiques des Ouvriers, 
waarin de mannen van de bevoorrechte klassen katholieke arbeiders 
zouden kunnen ontmoeten, vriendschap met hen konden sluiten en de 
vorming van katholieke arbeidersorganisaties zouden kunnen voorbe
reiden. De Cercles des Ouvriers waren dus geen vakorganisaties; we 
zouden ze het beste kunnen vergelijken met sociale studieclubs. Juist 
in deze Cercles kregen Franse geleerden de kans door uitwisseling 
van soms sterk tegenstrijdige meningen te komen tot de formulering 
van sociale ideeën in katholieke zin. De Mun c.s. ijverden o.m. voor 
de vrije vorming van beroepsassociaties 40. 

Genoemd dient hier ook te worden mgr. Ch. E. Freppel (1827-1891), 
bisschop van Angers en daarom beschouwd als de leider van de zgn. 
school van Angers. Freppel, die ook gedeputeerde was, is ongetwijfeld 
een sociaal bewogen man geweest, maar hij meende dat het sociale 
probleem door een intensivering van de christelijke caritas moest 

38 lb., pag. 356. 

39 lb., pag. 357. 

40 lb .. pag. 441-445. Maurice Maignen had reeds tevoren de Cercles des Ouvriers gesticht 
(larlot, a.w .. pag. 185-186). 
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worden opgelost. Terwijl De Mun c.s. dachten aan sociaal recht, dacht 
Freppel aan privé-recht en kwam hij op voor de vrijheid van de arbeid 
(dus ook voor in vrijheid afgesloten arbeidsovereenkomsten). De katho
lieken mochten, zo meende hij, zich nooit achter een sociale politiek 
stellen, want van inmenging van de staat in de sociale kwestie was niet 
veel goeds te verwachten. Daardoor werd hij wellicht een van de 
mannen die de polarisatie tussen de katholieken en de republikeinen 
heeft bevorderd 41. 

De Sociale Congressen in Luik 

Zoals in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk werd in de tweede helft 
van de vorige eeuw ook in België, Italië, Zwitserland en Engeland 
door katholieke voormannen steeds meer aandacht geschonken aan 
een moderne oplossing van de sociale vraagstukken. Het valt daarbü 
op, dat in de praktijk ook daar de klemtoon over het algemeen op de 
caritas werd gelegd, terwijl in discussies en geschriften steeds duide
lijker de opvatting naar voren kwam, dat caritas alléén het sociale 
probleem n iet kon oplossen. Van eenheid van opvattingen onder de 
katholieke denkers was nauwelijks sprake. Conservatieve katholieken 
stonden vaak scherp, soms bijna liefdeloos tegenover vooruitstrevende 
katholieke democraten, die meer dan eens voor socialisten werden 
uitgekreten, zoals thans progressieve en conservatieve katholieken 
tegenover elkaar kunnen staan. Vooral wanneer het ging over concrete 
voorstellen ter verbetering van maatschappelijke structuren, werden 
de discussies heftig. We moeten echter uitdrukkelijk vaststellen, dat 
allen die bij deze tegenstellingen betrokken waren, zich juist in de 
discussies mengden omdat zij getroffen waren door het leed van de 
arbeiders. Aan de goede trouw van geen van hen hoeft te worden ge
twijfeld. 

Het ging om allerlei zaken, zoals: moest men streven naar sociale ver
betering met of zonder inmenging van de staat? Kon sociale democratie 
of politieke democratie doel van de strijd zijn? Moest men streven naar 
de vorming van corporaties waarin werkgevers en werknemers samen 
verenigd waren, naar vakorganisaties onder bescherming van de 
patroon, of naar vakorganisaties waarvan uitsluitend arbeiders deel 
zouden uitmaken en waarin zij zelf hun beleid zouden bepalen? 

Aanvankelijk speelde de strijd tussen de verschillende groepen zich 
op het nationale vlak af, maar in de negentiende eeuw werd het steeds 
duidelijker, dat allerlei vraagstukken om een internationale benadering 
riepen. Zo kwam het in de laatste vijfentwintig jaar van de vorige 
eeuw steeds meer voor, dat sociale voormannen en sociale politici 
van verschillende landen elkaar bezochten, of aanwezig waren op 

41 LatreilIe, a.w., pag. 465. en Jarlot, a.w., pag. 188 e.v. 
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nationale congressen en studiedagen. Op de Duitse Katholiekendagen, 
in het begin uitsluitend een Duitse (en voor een klein deel Oostenrijkse) 
aangelegenheid, verschenen vertegenwoordigers uit bijna alle landen 
van Europa. Ook de befaamde congressen van Luik (1886, 1887 en 
1890), waarvan de Luikse bisschop V. J. Doutreloux (1837-1901) de 
promotor was, telden onder de aanwezigen vele prominente figuren 
uit het buitenland. 

In verband met deze discussies spreekt men graag over een Oosten
rijkse School (Van Vogelsang), over een School van Angers (Freppel) 
en over de Luikse School (Doutreloux). Geheel juist zijn deze bena
mingen niet. Op vele punten waren de verschillen niet eens zo groot 
als door het gebruik van de term "school" wordt verondersteld. Er 
waren aanhangers van Doutreloux die in bepaalde opzichten veel meer 
aan de zijde van mgr. Freppel stonden. In dit verband zij reeds de naam 
Schaepman genoemd. De Rooy, die vaststelde dat de naam Oostenrijkse 
School een vaag begrip was voor een wijdvertakte streving van katho
lieken op sociaal terrein, spreekt uitvoerig over Schaepmans weifelende 
en inconsequente houding ten aanzien van de sociale problemen 42. 

Vanzelfsprekend werd er gestreefd naar een formulering van een ge
meenschappelijk standpunt. Dit was o.m. de bedoeling van het Congres 
van Luik in 1890. Het was het derde congres dat Doutre/oux, die in 
1879 bisschop van Luik was geworden, organiseerde. Doutreloux, die 
in het Luikse industriegebied dagelijks werd geconfronteerd met de 
ellende van de arbeiders en de nood van de proletariërs, was een diep 
sociaal-voelend man. Een groot deel van zijn arbeid was gewijd aan 
het zoeken naar een oplossing van de sociale problemen. Daarom 
steunde hij "door dik en dun" het streven van A. Pottier (1849-1923) 
om te komen tot de oprichting van de Union Démocratique Chrétienne 
de f'arrondissement de Liège, die in 1892 tot stand kwam 43, en van 
de Stichting van de Aalmoezeniers van de Arbeid, die zich ten doel 
stelde aan de jeugd goed vakonderwijs te geven en het apostolaat 
onder de arbeiders te beoefenen. 

De organisatie van het congres van 1890 heeft Doutreloux kennelijk 
aan graaf F. Waldbott de Bassenheim overgedragen. In ieder geval 
trad deze op als secretaris van het bestuur. Van de honderden aan
wezigen worden in het zeer uitvoerige verslagboek de namen vermeld 
van o.m. mgr. Rutten, Helleputte, Léon Harme/, Julius Bachem, Hitze, 
Lehmkuh/, Trimborn, Franz Brandts, Van Blome, Van Kuefstein, Von 
Löwenstein, mgr. Korum uit Trier, Pottier, Lorin en Louis Mi/cent. Met 
opzet zijn hier deze namen vermeld, omdat zij allen verschillende 
opvattingen over het te voeren sociale beleid vertegenwoordigden. 

41 N. de Rooy. in L. J. Rogier: .. In vrUheid herboren - Katholiek Nederland. 1853·1953" 
Cs·Gravenhage. 1953). pag. 368 en 372. Rogier spreekt in een heruitgave van dit werk onder 
de titel .. Katholieke Herleving" niet meer over .. de weifelende en inconsequente houding" 
van Schaepman. 
~ ScholI, a.w., pag. 75. 
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Het was niet "de school van Luik", die bijeen kwam 44 Ook werd niet 
uitsluitend het woord gevoerd door de aanhangers van die school. 
Verschillende richtingen waren vertegenwoordigd en iedereen, van 
welke richting ook, kreeg de gelegenheid zijn mening te zeggen. 

Men kan ook niet zeggen, dat de sociale kwestie in de diepste kern 
werd aangeroerd. In de verschillende secties werd uitvoerig gesproken 
over de bevordering van de zondagsrust, door de meesten belicht vanuit 
godsdienstig en moreel standpunt, door een enkeling als een eerste 
stap op de weg naar beperking van de arbeidsduur. Als men de sociale 
geschiedenissen van de verschillende landen leest, bemerkt men telkens 
weer, hoezeer de kwestie van de zondagsrust op de sociale congressen 
e.d. een centrale plaats innam, alsof met de invoering van de algemene 
zondagsrust de arbeidskwestie zou zijn opgelost 45. 

Niet aanwezig was mgr. Freppe/, die in een brief aan Doutreloux mee
deelde elders een spreekbeurt te moeten vervullen. Het komt me 
echter voor, dat hij per se niet heeft willen komen. In bedoelde brief 
schreef hij immers: "Ik zou graag de gelegenheid hebben gehad uit
drukking te geven aan mijn bezorgdheid over de weg waarop sommige 
katholieken, op een dwaalspoor gebracht door edelmoedige doch 
minder juiste gevoelens, zijn geraakt. Men gaat uit van de zo ware 
en zo vruchtbare corporatieve gedachte om dan te geraken in een 
onjuiste regeling van de arbeidersproblemen door de staat. Onder het 
voorwendsel het socialisme te bestrijden, verschaft men de socialisten 
wapens door enige van hun fundamentele theorieën over te nemen. 
Het gaat niet alleen om toepassingen van principes, maar wel degelijk 
om de principes zelf, waarover meerdere personen, wier namen u zo 
goed zijt geweest mij te noemen, gevaarlijke en boosaardige ideeën 
hebben (-). Het is ongetwijfeld zeer nuttig, dat de katholieken bijeen
komen om over deze belangrijke kwesties te discussiëren, maar het 
zou uitermate kwaadaardig zijn als men programma's die op z'n minst 
aanvechtbaar zijn, zo maar uit z'n mouwen zou schudden. Zou men 
zich niet beter kunnen bezighouden met praktische werken in plaats 
van principe-verklaringen af te leggen, die onbetrouwbaar zijn omdat 
zij min of meer tegen de moraal indruisen?" 46. 

Met opzet is uit deze brief uitvoerig geciteerd. Enerzijds verwachtte 
Freppel kennelijk niet veel goeds van het congres, anderzijds geeft 

" Een verslagboek verscheen in 1890 in Luik onder de titel "Congrès des Oeuvres Sociales 
à Liège". De hier genoemde namen vindt men in het eerste (algemene) deel. pag. 26-28. 
In zUn rede voor de leden van de Union de Fribourg op 5 oktober 1890 zei kardinaal Mermillod, 
dat "Ia plupart d'entre vous" het congres in Luik had bUgewoond. (UF/C924/37). 
45 lb., verslag van de vergadering van 8 september 1890 in de tweede sectie. 

46 Deze brief bevindt zich bU de nagelaten papieren van mgr. Doutreloux in het archief van 
het bisdom Luik (dossier 72). Dossier 71 van hetzelfde archief bevat een brief van Waldbotl 
von Bassenheim aan mgr. Doutreloux van 8 augustus 1890, waarin hU schreef: "Nog een 
opmerkelUk punt: mgr. Freppel is in het Vaticaan geen persona grata". Tevens deelde hij 
mee, dat hU probeerde keizer Wilhelm 11 over te halen een afgevaardigde naar het congres 
te zenden, vermoedel[jk omdat in mei 1890 in Berlijn de Internationale Conferentie tot Wettelijke 
Bescherming van de Arbeiders had plaatsgevonden. 
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het schrijven aan, welke tegenstellingen zich in Luik zouden openbaren. 
In ieder geval: de geest van de bisschop van Angers was in Luik wel 
aanwezig, o.m. in de persoon van een jonge Belgische advocaat, die 
o.a. naar aanleiding van een rede van graaf Von Kuefstein, die de 
mening van de Union de Fribourg over het rechtvaardig loon had ver
tolkt, uitriep dat hij had geluisterd naar één "van onze meest brutale 
socialistenmenners" . 
Daardoor werd de formulering van bepaalde moties of resoluties, bijv. 
over het stakingsrecht, zodan ig afgezwakt, dat het congres slechts ten 
dele geslaagd kon worden genoemd. De resultaten van de vele openbare 
bijeenkomsten en van de sectievergaderingen werden vastgelegd in 
een aantal moties. Daarin werd o.m. vastgesteld, dat stakingen betreu
renswaardige gebeurtenissen zijn, die zoveel mogelijk moesten worden 
voorkomen. Het behoort echter, aldus dezelfde resolutie, niet tot de 
competentie van het openbare gezag stakingen met geweld te onder
drukken, voor zover zij de openbare orde niet verstoren en de rechten 
van anderen niet worden geschonden. Wel dient de overheid er op 
toe te zien, dat het arbeidscontract werkelijk een vrij contract is, dat 
de menselijke activiteit en niet het voortgebrachte produkt tot object 
dient te hebben, en dat de werkgevers ten opzichte van de arbeiders 
de plichten van rechtvaardigheid en billijkheid, vooral wat betreft het 
loon, vervullen. Doutreloux had zelf voor deze nogal gematigde opvatting 
over de staatstussenkomst gepleit, vermoedelijk in de hoop, daardoor 
een compromis tussen Angers en Luik te bereiken. 

Het congres erkende de noodzaak zonder aarzelen de organisatie van 
de maatschappij op professionele grondslagen te bestuderen. Op een 
volgend congres zouden de resultaten van een dergelijke studie moeten 
worden meegedeeld. Verder beval het congres de professionele corpo
ratie, die patroon en arbeiders bij elkaar zou brengen, als standaardtype 
van te stichten associaties aan. Deze vorm van associatie bood naar 
het oordeel van de congressisten het gunstigste milieu voor de organi
satie en de ontwikkeling van diverse instellingen ten behoeve van de 
arbeidersklasse. Zij maakte het mogelijk alle maatregelen te nemen die 
nodig zouden zijn voor het welzijn in de industrie, en bevorderde aldus 
zowel de belangen van de werkgevers als die van de arbeiders. Zij 
herstelde en handhaafde de goede betrekkingen tussen de beide 
groepen. Tenslotte erkende het congres het recht van werkgevers en 
werknemers om syndicaten te vormen, die rechtspersoonlijkheid zouden 
moeten bezitten 47. 

Een duidelijke veroordeling van het kapitalistisch stelsel werd in Luik 
en ook op andere congressen niet uitgesproken. Zelfs de meest voor
uitstrevende katholieken zochten de oplossing van de sociale problemen 
binnen het kader van de bestaande maatschappijstructuur; bovendien 

47 Verslagboek van het congres. pag. 142-145; De Jong. a.w .. pag. 214; Jarlot. a.w .. pag. 190 e.v. 
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wilde men de verbetering van de maatschappij een zaak laten zijn van I 

het particulier initiatief, waarbij de staat hoogstens een toeziende rol 2 
zou hebben te spelen. 

De Studiegroep van Rome 

Was het congres van Luik een Belgisch massacongres, waarbij buiten
staanders waren uitgenodigd, geheel anders was de opzet van de 
Groep van Rome. Er hangt een waas van geheimzinnigheid over deze 
studiegroep. Het is zelfs niet mogelijk een dUidelijke historische schets 
ervan te geven, en dit terwijl het werk van de leden voor het tot stand 
komen van de encycliek Rerum Novarum van zeer groot belang is 
geweest. De la Tour du Pin heeft op 18 oktober 1884 in een verslag 
de voorgeschiedenis en stichting van de Union de Fribourg, waarover 
een volgende paragraaf van deze studie zal handelen, geschreven. 

Daarin noemde hij Rome een van de centra waar besluiten over de 
ordening van de eigendom in een christelijke maatschappelijke orde 
werden uitgewerkt. Volgens hem was mgr. D. Jacobini - "volledig 
zelfstandig", maar in nauw contact met het "werk van de congressen 
en verenigingen van de katholieke jeugd in Italië", en met de sociale 
studiegroep onder voorzitterschap van de prins van Sulmona, stammend 
uit het beroemde geslacht Borghese - de voorzitter van de Groep 
van Rome. Mgr. Mermillod, die van 1881 tot juli 1882 op verzoek van 
paus Leo XIII in Rome verbleef, was de grote inspirator 48 Volgens 
graaf Franz von Kuefstein is het initiatief eigenlijk van hem, samen 
met de Canadese priester, later kardinaal, Alphonse Villeneuve, uitge
gaan. In 1881 zou hij met Villeneuve getracht hebben in Rome een 
comité ter bestudering van sociaal-politieke vraagstukken in het leven 
te roepen. Beide mannen konden daarin echter niet slagen. Zij wendden 
zich daarom rechtstreeks tot het Vaticaan, met name tot mgr. Boccali, 
privé-secretaris en vertrouwensman van Leo XIII. Deze had op de vraag 
of het niet hoog tijd werd, dat Leo XIII, die als bisschop van Perugia in 
zijn herderlijke brieven zo grote aandacht had geschonken aan de 
sociale problemen, nu :als paus tot een concrete stellingname ~zou 
komen, geantwoord dat het niet hetzelfde was of de uitspraken van een 
bisschop dan wel van een paus uitgingen, en dat een herderlijk rond
schrijven van een bisschop kon meehelpen de bodem te bereiden, 
maar dat een encycliek de bodem reeds klaar gemaakt moest vinden. 

Op grond van dit ontwijkende antwoord zou men denken, dat Boccali 
afwijzend tegenover de plannen van Von Kuefstein en Villeneuve stond. 
Toch is juist hij het geweest, aldus Von Kuefstein, die er voor zorgde, 
dat mgr Domenico Jacobini, secretaris van de Propaganda, benoemd 

48 Het document van De La Tour du Pin, dat zich bevond in de nagelaten papieren van 
graaf Gustav von Blome, is opgenomen in: K. Lugmayer, a.w., pag. 10 e.v. 
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werd tot voorzitter van een studiecommissie, die als naam kreeg: 
Circolo dei Studi Sociali ed economiche 49. 

Léon Grégoire noemt Jacobini en Mermillod als leiders van de studie
groep. Dezelfde schrijver wijst er op, dat de studiegroep nauwelijks 
in de openbaarheid trad, dat de geformuleerde conclusies niet zozeer 
als een manifest maar als een document werden gedrukt, dat in de 
groep Italianen en Oostenrijkers samenwerkten, en dat de groep in de 
schaduw werkte: ,,11 n'a pas d'histoire, mais i! tient une place dans 
/'histoire" 50. 

De statuten van de studiegroep werden niet gepubliceerd, maar vast 
staat dat het doel was: "alle vraagstukken van de sociale economie 
vanuit het standpunt van de katholieke leer te bestuderen, en bij voor
keur dieper op de kwesties in te gaan die de arbeiders interesseren; 
de ware princi pes te zoeken, na te gaan in hoeverre de huidige econo
mie daarmee rekening houdt, en hoe men er toe kon komen deze 
principes in de maatschappelijke organisaties te doen prevaleren" 51. 

Leden van deze groep, die slechts enkele malen in het paleis van 
Paolo Borghese in vergadering bijeen kwamen, waren o.m. Jacobini, 
Mermillod, Borghese, mgr. Salvatore Ta/amo, A. Querini, H. Denifle, 
Von Kuefstein, Villeneuve, M. Liberatore, graaf E. Soderini, markies 
De Vigno/a, Ugo en Luigi Boncompagni, vorst d'Antuni, graaf Francesco 
Vespignani en E. Rossignani 52. Men bemerkt, dat de groep, die inter
nationaal van opzet was, toch bijna uitsluitend uit Italianen bestond. 

In 1883 kwam men tot een aantal besluiten. Zij werden echter pas be
kend gemaakt in 1893 en gepubliceerd in 1903 53. In die besluiten wordt 
het recht van de mens op arbeid uitdrukkelijk vastgesteld. Ook als 
hij zijn arbeid "verkoopt", blijft hij zelf verantwoordelijk, en dat is de 
basis van zijn loon. In wezen is het loon een deel van de winst van 
de onderneming. Als een onderneming het rechtvaardige loon niet kan 
uitbetalen, heeft zij geen bestaansrecht. Het rechtvaardige loon omvat 
datgene wat nodig is om in het levensonderhoud te voorzien, wat nodig 
is voor de opvoeding van de kinderen en wat het mogelijk maakt ook 
te voorzien in de lasten van de ouderdom. Vanzelfsprekend heeft ook 

49 Cfr. Soderini. a.w" pag. 335 e.v.; Lugmayer, a.w., pag. 43-44. Uit dit verhaal blijkt dat het 
Vaticaan dus zelfs meewerkte om de studiegroep tot stand te brengen. Het is mij dan ook 
niet duidelijk, hoe de toch zeer deskundige G. Jarlot SJ heeft kunnen schrijven. dat Van 
Kuefstein volgens zijn eigen verklaring "nulie rèponse au Vatican" heeft gevonden. Zie G. 
Jarlot: "Les avant-projects de 'Rerum Novarum' et les 'Anciennes Corporations''', in: 
Nouvelle Revue Théologique, 91 (1959) 81, pag. 61. 
50 L. Grégoire (Georges Gayau): "Le Pape, les catholiques et la question sociale" (Parijs, 
1893). pag. 28. 
51 C. Massard. a.w., pag. 82-83. 
52 Lugmayer, a.w. pag. 44. Jarlot noemt nog de namen van graaf Van Blome, Santucci en 
Benucci. (G. Jarlot SJ: "Doctrine Pontificale et Histoire" (Rome. 1964), pag. 195). 
53 "Beschlüsse welche van drei verschiedenen Studienkommissionen katholischer Sozial
politiker in den Jahren 1882-1891 gefasst worden sind" (Leo-Gesellschaft. St. Pölten), pag. 
5-13. Zie ook G. Jarlo!: "Les avant-projects de 'Rerum Novarum' et les 'Anciennes Cor
porations' ", pag. 61. 
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de functionaris van het bedrijf en de eigenlijke ondernemer recht op 
een salaris dat voor zijn levensonderhoud noodzakelijk is. Kerk en 
staat hebben in het maatschappelijk leven een eigen rol te spelen, maar 
zij moeten er zorg voor dragen, dat er in hun daden en houdingen 
overeenstemming bestaat. De staat heeft tot taak te zorgen voor het 
welzijn van de gemeenschap en haar leden, regressieve en distributieve 
en indirect de commucatieve gerechtigheid te beoefenen, zichzelf, zijn 
organen en zijn leden tegen inwendige en uitwendige vijanden te ver
dedigen en de kerk te beschermen. 

De Groep van Rome heeft dus duidelijk het recht op werk en op recht
vaardig loon aanvaard, maar tegelijk het principe van staatsinmenging, 
waarover de katholieken in die tijd zo verdeeld waren, erkend. 

Deze studiegroep viel na 1883 spoedig uiteen en vond later in zuiver 
Italiaanse organisaties in zeker opzicht haar voortzetting. Het belang
rijkste is echter, dat in de weinige documenten die van de Groep van 
Rome bekend zijn, gedachten ontwikkeld zijn die enige jaren later 
expliciet in Rerum Novarum terug te vinden zouden zijn. 

De Union de Fribourg 

Vóór 1884 waren er dus in feite drie soorten studiegroepen: de Cercles 
des Ouvriers in Frankrijk, de Groep van Frankfurt (Haid) en de Studie
groep van Rome. Vertegenwoordigers van deze groepen, nl. vorst 
Von Löwenstein, graaf Von Kuefstein, markies De la Tour du Pin, 
Chambly en Louis Milcent kwamen in oktober 1884 bijeen in het paleis 
van bisschop Mermil/od, die na ruim tien jaar ballingschap als bisschop 
van Lausanne en Genève naar Zwitserland was teruggekeerd en in 
Freiburg zijn intrek had genomen, om te komen tot de oprichting van 
een katholiek centrum voor sociale studies 54 

Ook de beroemde Leuvense hoogleraar in het publieke recht en de 
politieke economie, Charles Perin, was uitgenodigd, maar hij was niet 
gekomen, volgens zijn zeggen omdat hij door drukke bezigheden ver
hinderd was, maar in werkelijkheid omdat hij over de oplossing van 
het sociale probleem geheel anders dacht dan Mermillod en De la 
Tour du Pin c.s., ook al bleef hij steeds goed bevriend met de Zwitserse 
bisschop 55. 

Dat het paleis van Mermillod als verzamelplaats was uitgekozen, was 
beslist geen toeval. Immers, in de ontwikkeling van de katholieke sociale 
opvattingen heeft de bisschop van Genève en Lausanne een bijzondere 
rol gespeeld. Het lijkt dienstig hier iets meer over deze in Nederland 
te weinig bekende Zwitser te vertellen. Gaspar Mermillod werd op 

54 Massard, a.w., pag. 85; Jarlot: "Doctrine Pontificale et Histoire", a.w., pag. 195 e.v. 
55 lb., pag. 87 e.v. Charles Perin stond een economisch en staatkundig liberalisme voor en 
ten aanzien van het sociale probleem huldigde hij dezelfde opvattingen als Freppel. 

22 Politiek perspectief, september/oktober 1975 

22 
1E 
dE 
VE 
VC 

o 
to 
ta 
m 

"f
la 
nc 
dE 
re 
ui 
Vi 

er 
kE 
to 
te 
FI 
nl 

H 
Ol 

SI 

bi 
hE 
al 
ir 
bi 

D 
VI 

Ic 

56 

(8 

P 



22 september 1824 in Carouge in het kanton Genève geboren. Op 24 juni 
1847 werd hij in Freiburg priester gewijd. Benoemd tot kapelaan van 
de St. Germain in Genève werd hij al spoedig bekend om zijn felle 
verdediging van de katholieke kerk en niet minder om zijn felle aan
vallen op de protestanten, die in Genève het openbare leven beheers
ten. Om geld in te zamelen voor een nieuw te stichten parochie in 
Genève, verbleef hij enige maanden in Parijs, waar hij in 1851 in de 
Notre Dame des Victoires vastenpreken hield. Als redenaar werd hij 
daardoor zo bekend, dat hij zowel in Zwitserland als in Frankrijk her
haaldelijk als spreker werd uitgenodigd. 

Op 22 september 1864 werd Mermillod persoonlijk door paus Pius IX 
tot bisschop van Genève gewijd. Voor de eerste maal kreeg het protes
tantse Genève een eigen bisschop. Spoedig werd hij geconfronteerd 
met felle aanvallen van protestantse zijde, waarmee de Zwitserse 
"Kulturkampf" begon. De Bondsraad wilde hem reeds in 1872 niet 
langer als "herder van de Geneefse parochie" erkennen. Pi us IX be
noemde Mermillod daarop tot apostolisch vicaris van Genève, waardoor 
deze stad tot een soort missiegebied werd verklaard. De Zwitserse 
regering zette hem als antwoord op de pauselijke beslissing het land 
uit. Tot 1881 bleef Mermillod in Ferney. Daarna bezocht hij in opdracht 
van paus Leo XIII de katholieke diaspora's in Denemarken, Zweden 
en Noorwegen, waarna hij tot juli 1882 in Rome verbleef. Vervolgens 
keerde hij terug naar Ferney. Nadat Leo XIII hem op 15 maart 1883 
tot bisschop van Genève en Lausanne had benoemd, kreeg Mermillod 
toestemming naar Zwitserland terug te keren. Hij vestigde zich in 
Freiburg. In 1890 werd hij tot kardinaal verheven, en zo vertrok hij in 
november 1890 naar Rome, waar hij op 23 februari 1892 overleed 56 

Het verblijf van Mermillod in Rome, van 1881 tot juli 1882, is voor ons 
onderwerp van bijzondere betekenis geweest. Reeds vóór zijn bis
schopswijding was Mermillod ongewoon scherp opgekomen voor de 
belangen van de arbeiders. Maar eenmaal bisschop, beschouwde men 
herr. zowel in Zwitserland als in Frankrijk als de verdediger van de 
arbeiders. Beroemd werd de redevoering die hij op 23 februari 1868 
in de Sainte Clothilde uitsprak. Daarin had hij voor een publiek dat 
bijna uitsluitend uit rijke en beter gesitueerden bestond, gesproken 
"over die verschrikkelijke en dreigende kwestie, die de sociale arbei
derskwestie wordt genoemd". Onze eeuw, aldus de speker, ziet zich 
geplaatst voor het verschrikkelijke probleem van de ongelijkheid van 
bestaansvoorwaarden. Daar ligt de kern van de actuele moeilijkheden. 

De onafhankelijkheid van het individu is geproclameerd, de mens is 
vrij, maar hij staat alleen. Na ingegaan te zijn op wat de arbeiders ver
langden, trachtte Mermillod duidelijk te maken, op welke wijze de kerk 

56 Massard. a.w .. pag. 1-44; en J. Beek: ,.Die kathalisehe saziale Bewegung in der Sehweiz" 
(Bern. z.j.). pag. 15. 
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de arbeiders wilde en moest helpen, hen moest bescherrnen tegen de 
gevaren van zowel het liberalisme als het socialisme. "Onder christelijke 
ideeën hebben wij te verstaan de loyale en complete aanvaarding van 
het christendom (-). Gij zijt allen gelijk voor God, gelijk in morele 
waardigheid, gelijk ook onder de golven van hetzelfde zuiverend bloed 
(-). Het Evangelie zal U zeggen, dat gij broeders zijt (-), en vooral 
gij, rijken, kunt de grote arbeidswet niet ontvluchten, want gij hebt Uw 
loon reeds vooruit betaald gekregen!" 

In Franse hogere kringen was men diep verontwaardigd over de woor
den van de Zwitserse bisschop, die door velen voor socialist werd 
uitgekreten. Dat belette hem niet kort daarna in Brussel eenzelfde 
scherpe rede te houden. 

Wat in deze en vele andere redevoeringen opvalt, is de tweevoudige 
stelling van Mermillod, dat de arbeiders het recht hebben zich vrij te 
organiseren (hij dacht hierbij aan coöperatieve verenigingen) en dat 
de staat de vrijheid van de burger dient te beschermen - eisen die 
in die tijd velen als een ketterij in de oren hebben moeten klinken 57 

~/lermillod is een der eerste katholieke leiders geweest die het sociale 
probleem op internationaal niveau bestudeerd wilden zien. Om daartoe 
te kunnen geraken riep hij, zoals wij reeds zagen, met mgr. D. Jacobini 
in 1882 in Rome een aantal katholieke persoonlijkheden uit verschil
lende landen bijeen, en zo ontsond de "Groep van Rome". Na zijn 
terugkeer, op 29 april 1883, in Zwitserland streefde Mermillod er op
nieuw naar katholieke sociale leiders uit verschillende landen bijeen 
te brengen. En daarom wamn Von Löwenstein, De la Tour du Pin, Von 
Kuefstein en Mi/cent in oktober 1884 bij hem te gast. Hoewel Mermillod 
de grote bezieler werd van de Union de Fribourg, schijnt tijdens die 
bijeenkorrlst het initiatief tot de oprichting ervan te zijn uitgegaan van 
De /a Tour du Pin 5B 

Na enkele voorbereidende besprekingen besloten De la Tour du Pin en 
zijn vrienden over te gaan tot de vorming van een Union Catholique des 
Etudes Sociales, die zich zou verplichten in de paus haar leider te zien 
en hem geheel toegewijd te zijn. Men wilde daarom ook weten wat de 
paus van hen verlangde 59. 

De constituerende vergadering van deze organisatie, die de geschie
denis inging onder de naam Union de Fribourg, vond plaats op 21 
oktober 1885, onder voorzitterschap van "Sa Grandeur Monseigneur 
Mermillod". Uit de lijst van aanwezigen blijkt, dat de kopstukken van ' 
de sociale studieclubs en sociale bewegingen uit Frankrijk, Oostenrijk, 
Hongarije, Duitsland, Italië en Zwitserland aanwezig waren; o.a. De la 

57 Massard. a.w .. pag. 43-64. 

68 Cfr. Von Kuefstein in, Lugmayer, a.w., pag. 46. en Soderini. a.w .. pag. 339. en de rede 
van Von 810me op 7 oktober 1891 voor de leden van de Union de Fribourg (UF/C924/42). 
69 Massard, a.w .. pag. 89. 
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Tour du Pin, graaf Von B/ome, graaf Van Kuefstein, pater Lehmkuh/, 
Louis Mifcent, Henri Lorin, Python (stichter van de Universiteit van 
Freiburg in Zwitserland) en Décurtins. De meesten van hen waren leken. 
Graaf Louis Manna Roncadelli uit Italië, een veelbelovend man, overleed 
vlak na de conferentie, op 24 oktober 1885, in zijn hotelkamer in Zürich. 

De Union werd geen open vereniging. Men nodigde alleen hen uit, die 
dezelfde principes aanhingen als de initiatiefnemers. In 1890 telde de 
Union slechts 60 leden. Bovendien had zij een strikt geheim karakter. 

In de processen-verbaal (inclusief de bijlagen) vinden we diverse uit
spraken, bijv. van Mermillod, waarin aangedrongen werd op "Ia discré
tion la plus absolue", zowel wat betreft het besprokene en de besluiten 
van de conferenties als wat betreft het aantal deelnemers. Zelfs toen 
in 1887 besloten werd tot publikatie van een aantal stellingen met 
betrekking tot het kredietwezen, nam de vergadering het voorstel van 
De ta Tour du Pin aan om de publikatie niet te doen verschijnen als 
het resultaat van het werk van de Union, maar als het resultaat van 
een intemationale bespreking van katholieken. Dit laatste beviel de 
redacties van kranten en tijdschriften niet erg, daar zij bij het publiceren 
van dergelijke stukken graag de namen van de auteurs vermeldden. 
Als derde karaktertrek van de Union noemt Massard, dat zij zonder meer 
een studiegroep was 60. 

In zijn toespraak op de oprichtingsvergadering verklaarde Mermillod 
dat een aantal mannen, veelal leken, bijeengekomen waren om te helpen 
de actuele godsdienstige problemen tot een oplossing te brengen. "Het 
godsdienstige vraagstuk, dat alle andere beheerst, moet worden opge
lost op het slagveld van de sociale orde. Staande tegenover de mense
lijke machten die bang zijn voor het socialisme en trachten zich van 
zijn wapenen meester te maken, en tegenover de eisen van de arbeiders, 
kan de kerk voor die kwesties niet onverschillig blijven. Wanneer het 
volk niet naar de kerk gaat, moet de kerk naar het volk gaan". 

Na de toespraak van Mermillod maakte De la Tour du Pin bekend, dat 
drie commissies zouden worden ingesteld, nl. voor: 1) de arbeidswet
geving en intemationale regelingen; 2) de voorbereiding van de vol
gende conferentie; 3) het ontwerpen van de statuten van de Union. 
Tevens werd besloten paus Leo XIII van de plannen op de hoogte te 
stellen 61. 

In een bijeenkomst die de volgende dag plaatsvond, bleek dat de 
aanwezigen n iet geheel tevreden waren met de voorgestelde plannen. 

~ Men wilde méér dan de vorige dag was vastgesteld. Er kwamen nu drie 
secties, waarvan de eerste zich met de corporatieve ordening van de 

60,.Procès-Verbaux de la Conférence de Fribourg"'; UFjC924j1. Wat de geheimhouding betreft. 
zie UFjC924jl; UFjC924jlO; UF/C924/20 en 28; Massard, a.w., pag. 92 e.v.; en Jarlot, a.w., 
pag. 196. Wat graaf Manna betreft, zie het jaaroverzicht van de secretaris over 1885-1886; 
UFjC924/1O 
61 UF/C924/1 (21 oktober 1885) 
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maatschappij zou bezighouden, en de tweede met een programma voor 
internationale samenwerking, speciaal in kwesties betreffende het ar
beidsloon, de openbare zedelijkheid en de regeling van de industriële 
produktie, terwijl de derde sectie het agrarische probleem zou bestu
deren 62. 

Op de derde dag van de conferentie werden de statuten van de Union 
goedgekeurd. Mermil/od werd definitief voorzitter van de Union Catho
lique d'Etudes Sociales et Economiques, Markies De la Tour du Pin 
secretaris en H. Lorin tweede secretaris. 

In een adres van 14 januari 1886 aan paus Leo XII! stelden de leden 
van de Union, van wie de meesten voor de paus geen onbekenden 
waren, dat de wereld op een dwaalspoor was gebracht door de dwaling 
van een valse sociale economie en overgeleverd was aan brutale 
machtsexperimenten. Zo kon er geen vrede komen, en daarom wilden 
zij op de ruïnes van de vrijmetselarij een nieuwe christenheid bouwen, 
die zou gehoorzamen aan de hoogste leiding van de opperpriester van 
Rome, en in een machtige eenheid de naties en de verschillende klassen 
- met elkaar verzoend, omdat zij zich eerst met God zouden hebben 
verzoend - bijeen zou brengen. 

De leden van de Union wezen verder op de sociale kwestie, veroorzaakt 
doordat men vooral op het gebied van de rechtvaardigheid de natuur
lijke regels had vergeten. Daarom wilden zij nagaan hoe zij aan de 
arbeiders en aan hun vrouwen en kinderen naar lichaam en ziel be
scherming zouden kunnen geven. Die bescherming zou pas effectief 
zijn als daarover vaste internationale afspraken zouden worden gemaakt, 
en de Union deed een beroep op Leo XIII "als advocaat van de armen 
zij" stem te verheffen om te komer, tot de oplossing van de sociale 
problemen 63. 

Door internationale afspraken als een der belangrijkste programpunten 
te beschouwen plaatste de Union de Fribourg zich onder hen die, zoals 
Danie! Legrand, Emil Frey (in de Zwitserse Nationale Raad in 1876 en 
1880) en Decurtins al jaren pleitten voor een internationale sociale wet
geving 64. 

Op 1 december 1886 telde de Union de Fribourg 43 leden. Van de 
nieuwe leden waren Kar! van Löwenstein, Kar! van Voge!sang, George 
Helleputte (uit België), graaf E. Soderini en dr. Feigenwinter de voor
naamsten 65. 

Op de vergadering van 12 oktober 1886 nam men een aantal principes 

62 UF/C924/1 (22 oktober 1885). 

63 UF/C924/3. Leo XIII toonde zUn sympathie voor het werk van de Union de Fribourg in zUn 
brief aan Mermillod van 12 april 1886 (UF/C924/3). Cfr. ook UF/C924/1O. 

" Cfr. J. P. Gribling: .. Nolens, de kerk en de internationale sociale wetgeving", in Politiek 
perspectief, mei-juni 1974, pag. 15·17. 
65 UF/C924/9. 
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aan met betrekking tot de agrarische problemen, alsmede een rapport 
over het corporatisme. Pater Lehmkuhl legde de vergadering een aan
tal stellingen voor betreffende het arbeidersloon 66. 

Van bijzonder belang was het rapport, door L. Mi/cent opgemaakt en 
besproken in de vergadering van 11 oktober 1887. Het handelde over 
de internationale sociale wetgeving die er zou moeten komen en waarin 
o.m. zouden moeten worden vastgesteld: een verbod van nachtarbeid 
voor vrouwen en kinderen, de minimumleeftijd voor kinderen die arbeid 
mochten verrichten, de maximale arbeidsduur voor mannen, en de ver· 
plichte zondagsrust voor de arbeiders. Verder zouden er maatregelen 
moeten worden getroffen om te komen tot een ouderdoms-, een ziekte-, 
een ongevallen- en een werkloosheidsverzekering. AI deze problemen 
moesten zowel nationaal als internationaal geregeld worden. Zelfs werd 
in dit rapport een concept-verdrag tussen staten ten aanzien van het 
sociale probleem opgenomen. Het initiatief voor een internationale 
conferentie tot wettelijke bescherming van de arbeiders zou van de 
paus moeten uitgaan 67. 

In de vergadering van de Union werd meegedeeld, dat "een der leden" 
binnenkort aan de wetgevende vergadering van zijn land zou voorstellen 
de regeringen van andere Europese staten uit te nodigen tot een inter
nationale regeling van de bescherming van de arbeiders. Bedoeld is 
hier het initiatief dat Decurtins op 23 december 1887 zou nemen 68. 

Na voorlezing en bespreking van het hier bedoelde rapport stelde 
Mermillod voor, de paus opnieuw te verzoeken ten aanzien van de 
sociale problemen op internationaal niveau bemiddelend op te treden. 

Letterlijk verklaarde hij: "Bij herhaling heeft de H. Vader gedacht aan 
het schrijven van een encycliek. Redenen van de hoogste voorzichtig
heid hebben hem er toe gebracht dit zo delicate werk, dat bestaat uit 
het uitstippelen van de juiste weg tussen rechtvaardigheid en liefde, uit 
te stellen". Aan De Mun, "Ie pélerin de Dieu et de la justice sociale", 
die naar Rome zou gaan, werd verzocht het standpunt van de Union de 
Fribourg aan de paus voor te leggen. A. de Mun, die kort daarna met 
1400 Franse arbeiders door Leo XI/I in audiëntie werd ontvangen, legde 
hem een nota voor over de internationale samenwerking 69. 

Op 30 januari 1888 werd ter gelegenheid van het gouden priesterfeest 
van Leo XIII een delegatie van de Union de Fribourg (onder wie Mer
mil/ad, Van Löwenstein, Von Kuefstein, Soderini en Henri Lorin), door 
de H. Vader in particuliere audiëntie ontvangen. Mermillod vertelde bij 
die gelegenheid aan de paus over het succes van Decurtins in de Zwit
serse Nationale Raad. Leo XIII verklaarde, dat hij binnenkort een openlijk 

66 U F/C924/1O. Zie ook UF/C924/14. 
67 UF/C924/16. 
681. P. Gribling, a.w., pag. 16 en UF/C924/20. 
69 LatreilIe, a.w., pag. 198 en 202. 
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bewijs zou geven van zijn levendige belangstelling voor de sociale 
kwestie. In een adres werd de H. Vader verzocht in het openbaar te 
spreken over de waardigheid van de arbeid, over het respect voor de 
arbeiders, en over hun recht om zich "christelijk" te organiseren 70. 

Twee dingen zijn duidelijk. De Union de Fribourg, opgezet als een 
studiegroep en daarmee het gevaar lopend te ontaarden in een steriele 
praatgroep, heeft zeer concrete resultaten geboekt, omdat in haar ver
gaderingen de grondslagen zijn gelegd voor de internationale wettelijke 
bescherming van de arbeiders. Nog op 7 oktober 1888 heeft Mermillod 
uitdrukkelijk gesteld, dat het voornaamste doel van de Union was: de 
internationale bescherming van de arbeiders. Toen hij dit op de audiëntie 
van 30 januari 1888 aan de paus meedeelde, verzocht hij Zijne Heiligheid 
"s'il pouvait en prendre en main la cause de la conciliation entre les 
classes qui possèdent et cel/es qui travaiflent". Leo XIII glimlachte bij 
deze woorden en vroeg alle stukken van de Union aan hem toe te 
zenden 71. 

Vervolgens heeft de Union een belangrijke rol gespeeld bij het tot 
stand komen van de encycliek Rerum Novarum. 

Hiermee wil niet gezegd zijn, dat de vergaderingen na 7 oktober 1888 
niet meer belangrijk zouden zijn geweest. Maar nergens is duidelijker 
de betekenis van de Union de Fribourg naar voren gekomen dan op de 
vergadering van 11 oktober 1887 en de daarop volgende audiëntie bij 
paus Leo XI/I. Voor zover mij bekend is tijdens deze audiëntie voor het 
eerst duidelijk door de paus verklaard, dat hij de bedoeling had een 
encycliek over de sociale kwestie voor te bereiden, zodra hij zijn 
encycliek over de vrijheid zou hebben voltooid 72. 

Uitdrukkelijk verklaarde Mermillod in zijn mondeling verslag aan de 
leden van de Union de Fribourg, op 7 oktober 1888, dat de paus de 
secretaris van de Congregatie der Propaganda, mgr. Jacobini, opdracht 
had gegeven hem alle documenten te bezorgen die betrekking hadden 
op de rede die hij, Mermillod, in de Sainte-C/othilde in Parijs had ge
houden, en op de voorbereiding van een schematisch overzicht van de 
situatie van de arbeiders tijdens het Vaticaans Concilie (dus reeds in 
1870) 73. 

In dezelfde toespraak verklaarde Mermillod nog eens, hoe belangrijk 
de bestudering van de sociale kwestie was. Aan hen die meenden dat 
de praktijk belangrijker is dan de theorie, hield hij voor, dat de meta
fysiek altijd de moeder van de feiten is geweest. De theoretische be
nadering is echter geen zaak alleen van theologen, maar ook van leken. 

70 UF!C924!22a, en Latreilie, a.w., pag. 199-200. Soderini spreekt over een gesprek tussen 
paus Leo XIII en Mermillod op 1 februarie 1888. Het is mogelijk. dat na de audiëntie van 
30 januari Mermillod op 1 februari opnieuw een gesprek met de paus had. maar daarover 
spreekt Mermillod in zijn verslag niet (Soderini, a.w., pag. 382). 
71 UF!C924!28, en Jarlot. a.w., pag. 198-200. 

72 Bedoeld is de encycliek Libertas, praestantissimum van 20 juni 1888. 
73 UF!C924!28. 
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We moeten ons beperken. Daarom zullen verschillende andere - mis
schien even belangrijke - zaken die in de vergaderingen van de Union 
de Fribourg werden behandeld, onbesproken moeten blijven. Wel zij er 
nog op gewezen, dat alle sociale acties van katholieken in verschil
lende Europese landen op de voet werden gevolgd. Soms werd een 
particulier initiatief bijzonder toegejuicht, zoals bijv. in de hiervóór ge
noemde bijec'lkomst van 7 oktober 1888, toen L. Mi/cent vertelde, hoe 
een groep katholieke dames tot grote ergernis van de pers bij werk
gevers geprotesteerd had tegen de behandeling van vrouwelijk perso
neel in de grote winkelbedrijven. Mermil/od verzocht De la Tour du Pin 
de waardering van de Union voor dit initiatief aan de betrokken dames 
over te brengen. 

Toen op 5 oktober 1890 de Union de Fribourg opnieuw vergaderde 
onder voorzitterschap van Mermillod, nu tot kardinaal gecreëerd, kon hij 
wijzen op een enorme ontwikkeling van de publieke opinie ten gunste 
van de sociale kwesties. "Bedenkt u eens, dat ik in 1864, nadat ik in 
de Sainte-Clothilde een eerste alarmkreet had laten horen, 's avonds 
rijp was om uit het raam gegooid te worden! Men beschuldigde mij van 
socialisme". Sindsdien echter houdt de sociale kwestie iedereen, waar 
ook in Europa, bezig. "Wij echter moeten moedig blijven doorwerken 
in nederigheid" 74, aldus Mermillod. 

De vergadering van 7 oktober 1891 stond in het teken van twee belang
rijke gebeurtenissen. Mermillod was als kardinaal naar Rome vertrokken 
en kon bovendien wegens ziekte niet aanwezig zijn. Op 15 mei 1891 
was de encycliek Rerum Novarum verschenen. De afwezigheid van de 
Belgen en de Italianen deed de vraag rijzen, of de Union de Fribourg 
nog wel reden van bestaan had 75. Toch kwam men nog éénmaal bijeen, 
en wel in Rome op 17 april 1893. Er waren slechts enkele leden aan
wezig, onder wie vorst Von Löwenstein, graaf Von Kuefstein en Soderini. 
Hoewel er niets definitief besloten werd, "uit respect voor de afwezi
gen", werd het de laatste vergadering van de Union de Fribourg. Wel 
beloofden de aanwezigen elkaar nog te zullen ontmoeten op het inter
nationale congres van Zürich, dat in dat jaar reeds door Decurtins werd 
voorbereid, maar dat pas in 1897 plaatsvond. 

De leden van de Union de Fribourg zullen elkaar zeker nog wel eens 
ontmoet hebben. Verschillende leden namen in ieder geval deel aan de 
internationale wetenschappelijke congressen van de katholieken, waar
van de vierde plaats vond in Freiburg (Zwitserland) van 16 tot 20 augus
tus 1897, dus enige dagen vóór de aanvang van de conferentie van 
Zijrich. Dit congres stond in het teken van de herdenking van Petrus 
Canisius, die driehonderd jaar tevoren overleden was 76. 

74 UF/C924/37 
15 UF/C924/42. Mermillod overleed op 22 februari 1892. 
76 UF/C924/43. Op 17 oktober 1902 vergaderde in Milaan een internationale vereniging van 
katholieke sociaal-politici, tijdens welke besloten werd de Union de Fribourg weer op te 
richten, maar de oude vereniging is niet herrezen (J. Beck, a.w., pag. 15). 
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Grondpolitiek in een 
christen-democratisch perspectief 

P. de Haan ,', 

1. Inleiding 

In het tijdschrift De Pacht van juni 1974 trachtte ik onder de titel "Grond
politiek in juridisch perspectief" deze op een wat hoger niveau van 
discussie te brengen dan thans rond het aloude twistpunt van de ge
bruikswaarde bij onteigening veelal het geval is. Zulks in de hoop daar
mee de bestaande impasse in de samenwerking tussen socialistische 
en christen-democratische partijen op dit punt enigszins te kunnen 
helpen doorbreken. Het artikel behelsde mijn bijdrage tot een debat met 
o.a. dr. ir. A. Vondeling, gehouden voor het Staatsrechtelijk Dispuut 
Res Publica te Leiden op 16 februari 1974. Ik deed die poging door de 
gebruikswaarde allereerst te toetsen aan de fundamentele rechtsbe
ginselen van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, billijkheid en doelmatig
heid, welke test zij op geen enkel punt bleek te kunnen doorstaan, en 
door vervolgens de grondpolitiek als geheel te plaatsen in het juridische 
perspectief van een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van 
de gemeenschap over de grond, uitgaande van de christen-democrati
sche opvatting omtrent de eigendom als rentmeesterschap en de daarin 
naar mUn mening besloten liggende erkenning van de primaire gemeen
schapsfunctie van de grond. 

Het begint er nu enigszins op te lijken dat de PvdA toe is aan een 
herbezinning op haar grondpolitieke strategie, waarbij zij inderdaad 
tracht deze ook van haar kant wat meer in het zojuist genoemde 
perspectief te plaatsen, zij het zoveel mogelijk met behoud van haar 
uitgangspunt dat de grond als gemeenschapsgoed ook in gemeen
schapshanden moet komen. Dit blijkt uit een recent nummer van het 
nieuwe kaderblad van de PvdA, genaamd Roos in de Vuist 1. Deze be
naming kan op het eerste gezicht de neiging doen opkomen om maar 

* Prof. mr. De Haan is hoogleraar in het administratief recht aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam. Hij is o.m. voorzitter van de Interdepartementale Werkgroep Coördinatie Wetgeving 
Onroerend Goed. Ook maakte hU deel uit van de werkgroep die het in september verschenen 
rapport "Grondeigendom en grondbeheer" van de wetenschappelUke instituten van KVP. ARP 
en CHU heeft opgesteld. (Van dit rapport is een samenvatting gepubliceerd in Gemeente & 
Gewest, oktober 1975. De brochure - 30 pag. - kan worden besteld door overschrUving van 
f 3,75 op postrekening 237339 t.n.v. Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag; met de 
vermelding "Grondpolitiek"). 
Dit artikel is ook gepubliceerd in Anti-Revolutionaire Staatkunde en in het ChristeIUk-Histo
risch TUdschrift. (Red.). 

1 Jaargang 1, nr. 5, 4 juni 1975. 

30 Politiek perspectief, september/oktober 1975 

li 
n 
v 
a 
h 
z 

VI 

d 
b 
p 
d 
tE 
e 
h 
d 
d 
t( 

h 

2 

V 
e 
rr 
n 
n 
d 
k 
h 
v 
o 
rr 
h 
rr 
s 
k 
k 

o 
k< 
a, 
E 
si 
ir 
IE 
rE 
H 
v, 

p 



7 

liever met deze partij op de (grondpolitieke) vuist te gaan in plaats van 
naar een compromis te zoeken. De titelpagina "Grondpolitiek in het jaar 
van de waarheid", met een weiland op de voorgrond en fabrieken op de 
achtergrond, lijkt echter toch weer zodanig in het teken te staan van 
het streven naar vereniging van het onverenigbare, dat ik dit zoeken 
zal voortzetten. 

Het PvdA-Tweede-Kamerlid Voortman lijkt mij daarbij te willen helpen, 
want na mij op pag. 12 van het bedoelde nummer eerst te hebben inge
deeld bij de progressieven in confessionele kring geeft hij vervolgens 
blijk het met mij te betreuren dat de grondpolitieke benadering van de 
progressieven buiten die kring - ik ben van mijn kant uiteraard bereid 
de heer Voortman daarbij in te delen en ga hem nu citeren - "wat 
te eenzijdig gericht (misschien wel 'gefixeerd') geweest (te) zijn op 
een beperkt aantal 'issues' en daarmee op een te partiële aanpak van 
het omvattende vraagstuk". Wanneer hij echter meent dat ik speciaal 
de socialisten hiervan een verwijt zou hebben gemaakt, stelt hij zich 
daaraan onnodig bloot, want ik hield slechts het oog gericht op de 
toekomst, immers het perspectief van optimale beschikkings- en be
heers bevoegdheid van de gemeenschap over de grond. 

2. Optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de gemeenschap 

Wat is nu die optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid resp. in 
een socialistisch en in een christen-democratisch perspectief? Om maar 
met het laatste te beginnen, meermalen - onder meer in het vermelde 
nummer van De Pacht - bepleitte ik een zodanig arsenaal van juridische 
middelen betreffende inrichting en beheer van onroerend goed ten 
dienste van de gemeenschap, dat de overheid steeds dat middel zou 
kunnen, maar ook moeten kiezen, dat voor het beoogde beleidsdoel 
het meest passend ware, met behoud van een zo groot mogelijke plaats 
voor het particulier initiatief. Met andere woorden, het middel zou niet 
over het doel heen en evenmin tekort mogen schieten. Kortom, geen 
maximale, ook geen minimale, doch een optimale beschikkings- en be
heersbevoegdheid voor de gemeenschap. Daartoe zou het arsenaal van 
middelen, dat nu in hoofdzaak beperkt is tot onteigening, vergunningen, 
subsidies, enkele onderhoudsplichten en verder de agrarische ruilver
kaveling en de privaatrechtelijke middelen van eigendom en overeen
komst, sterk moeten worden uitgebreid, o.a. met een voorkeursrecht 2, 

:i Een voo r keu r s ree h t is de rechtsfiguur waarbij de overheid, wanneer iemand een 
onroerend goed of een daarop gevestigd zakelijk recht wil overdragen. het recht van eerste 
koop heeft. Een aspirant-koper moet zijn onroerend goed dus eerst aan bijv. de gemeente 
aanbieden en met haar onderhandelen. 
Een voo r k 0 0 pre c h t houdt in dat de overheid door een eenzijdige verklaring kan be
sluiten al dan niet in een reeds met een derde gesloten koopovereenkomst te treden en zich 
in de plaats van de koper te stellen en diens rechten en verplichtingen. inclusief die betref
fende de koopprijs. over te nemen. Een voorkooprecht iS niet. zoals het voorkeursrecht. een 
recht om vóór een ander te kopen, doch in plaais van een ander. 
Het voorkeursrecht onderscheidt zich van het voorkooprecht met name door de wijze van prijs
vaststelling. Een voordeel van het voorkeursrecht iS dat overheid en vervreemder nog over 

-+ 
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mogelijkheden tot het opleggen van bouw-, aanleg-, verbeterings- en 
beheersplichten, invoering van de mogelijkheid van niet-agrarische en 
zelfs stedelijke herverkaveling, regelingen omtrent inrichtings- en be
heersovereenkomsten, financiële en organisatorische middelen, dit alles 
gekoppeld aan duidelük gestructureerde plannen. 

Uit het genoemde nummer van Roos in de Vuist blijkt nu dat de PvdA 
haar grond politieke strategie vooral heeft vastgelegd op een drietal 
middelen in onderlinge samenhang, nl. onteigening en voorkeursrecht 
- beide tegen gebruikswaarde 3 - als vormen van grondverwerving 
enerzijds en erfpacht als vorm van gronduitgifte anderzijds. In uiterste 
consequentie zouden deze middelen, zij het geleidelijk, moeten leiden 
tot het in gemeenschapshanden brengen van de grondeigendom en het 
in erfpacht uitgeven van gronden voor particulier gebruik tegen voor de 
gemeenschap gunstige finéll1ciële en beheersvoorwaarden. Hiermee 
schiet men ver over het doel van een redelijke grondpolitiek heen en 
streeft men naar een maximale in plaats van een optimale beschikkings
en beheersbevoegdheid voor de gemeenschap. Waarom? Wel, omdat in 
vele geval!en de particuliere eigendom als beleggingsinstituut of als 
gebruiksrecht functioneert op een wijze die noch aan het belang van de 
gemeenschap noch aan dat van de enkeling ook maar iets tekort doet. 

Als beleggingsinstituut is dit bijv. het geval bij de eigendom van ver
pachte gronden, zij het dat daar de balans eerder ten nadele van de 
particuliere verpachters is doorgeslagen. Met de heer Voortman wil ik 
dan ook met kracht streven naar handhaving van de doeleinden van de 
Pachtwet, hoewel een zekere verbreding daarvan met het oog op de 
belangen van bedrijfsvergroting en landschapsbeheer op haar plaats 
lijkt. De Nederlandse landbouw mag blij zijn met zijn particuliere ver
pachters, die bijna de helft van het agrarische grond- en gebouwen
kapitaal financieren op uiterst gunstige voorwaarden, en is dat ook. Met 
de andere helft van dit kapitaal en dus met de eigendom als agrarisch 
gebruiksrecht staat het er minder gunstig voor. Daar zal met middelen 
als een voorkeursrecht en erfpacht iets aan moeten gebeuren; ik kom 
daarop terug. 

Bij de stedelüke grondeigendom is het eerder omgekeerd: veelal een 

de voorwaarden moeten onderhandelen, zodat allerlei manipulaties met prijs en bijkomende 
bedingen vooraf uitgesloten worden. Bij uitblijven van overeenstemming wordt de prijs vastge
steld door een onpartijdige instantie, bijv. door tussenkomst van een rechter of de grondkamer 
(vgl. art. 56 e.v. van de Pachtwet). Bij een voorkooprecht is de verkoopprijs gelijk aan de 
tussen partijen reeds overeengekomen prijs. 
Bij een voorkooprecht is het grote voordeel de eenvoudige wijze van pr[jsvaststellmg en daar
door de snellere werking en het ontbreken van de noodzaak tot regeling van een terugtredings
mogelijkheid voor beide partijen, als de prijs blijkt tegen te vallen. Daar staat echter weer als 
ernstig nadeel tegenover dat de derde. na eerst de onderhandelingen te hebben gevoerd en de 
financiering te hebben geregeld. zich uiteindelijk toch nog door de gemeente ziet uitgescha· 
keld. 
3 Onder geb r u i k s w a a r d e wordt in dit verband verstaan de waarde van de grond. zo· 
als deze wordt bepaald door de aard van het gebruik dat daarvan ten tijde van de onteigening 
c.q. de verwerving krachtens voorkeursrecht in feite wordt gemaakt. Zulks in tegenstelling tot 
de toekomstige gebruikswaarde conform de nieuwe bestemming, die men behalve ruwe bouw
.Qrondwaarde ook exploitatie- of ontwikkelingswaarde kan noemen en die ook vaak als ver
wachtingswaarde wordt aangeduid. 
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tekortschieten van de eigendom als beleggingsinstituut met het oog op 
het beheer van woningen (mede overigens door de lage huren) en 
minder klachten over de eigendom als particulier gebruiksrecht, tenzij 
uit een oogpunt van grondkostenverhaal of milieubeheer. Maar ook 
hier zou de socialistische grondpolitiek over haar doel heenschieten, 
met name als men via onteigening en voorkeursrecht tot algemene 
invoering van het erfpachtstelsel zou willen komen, omdat men dan 
volkomen onnodig begint met het particuliere grond- en gebouwen
kapitaal geheel uit te schakelen, terwijl de omzetting in erfpacht waar 
nodig zoveel eenvoudiger zou kunnen worden gerealiseerd via stedelijke 
herverkaveling. Ook hier zal ik bij de behandeling van de diverse mid
delen nader op ingaan. 

Waar het echter in de kern om gaat is dat de gemeenschap de particu
liere eigendom niet moet uitschakelen, daar waar zij goed functioneert 
of kan functioneren met behulp van minder vergaande inrichtings- en 
beheersmiddelen, zoals verplichtingen, vergunningen, subsidies en over
eenkomsten. Ik zeg dat niet, omdat de particuliere eigendom voor mij 
iets heiligs zou zijn, dat op zichzelf voorrang zou hebben boven ge
meenschapseigendom. Eerder verdenk ik de socialisten er van dat voor 
hen de eigendom nog altijd iets mystieks en begeerlijks in zich heeft, 
waar de gemeenschap zich meester van zou moeten maken. Voor mij 
is de eigendom een juridisch instrument als vele andere, maar dan wel 
een, waar de gemeenschap niet nodeloos gebruik van behoort te maken. 
En wel vooreerst om reden dat de gemeenschapsgelden niet moeten 
worden verspild aan de financiering van grondeigendom, als particuliere 
financiering mogelijk is zonder schade voor de gemeenschap. 

Voor een belangrijk deel gaat het bij de keuze tussen individuele eigen
dom, erfpacht en huur of pacht als vormen van gronduitgifte door de 
overheid inderdaad om een financieringsvraag. Globaal is het hierbij zo, 
dat bij uitgifte in eigendom grond- en gebouwenkapitaal door de parti
culier worden gefinancierd, bij uitgifte in erfpacht het grondkapitaal 
door de gemeenschap en het gebouwenkapitaal door de particulier, 
en bij uitgifte in huur en pacht beide door de gemeenschap. In alle drie 
gevallen dient een redelijk evenwicht tussen gemeenschapsbelang en 
individueel belang tot stand te komen. En juridisch gezien is het een
voudig onzin te menen dat dit alleen bij erfpacht zou kunnen. Eerder 
is juist daar vanwege de verdeling van de financieringslast tussen ge
meenschap en individu dit evenwicht moeilijker te bepalen, zoals wij 
nog zullen zien. 

Het gaat echter bij de keuze van de gronduitgiftevorm niet alleen om 
financieringsaspecten. Hier speelt ook de verhouding tot het publieke 
recht, met name het administratieve grondgebrUiksrecht, een rol. Die 
wordt in de socialistische beschouwingswijze gemakshalve vaak maar 
vergeten. Men doet het dan voorkomen, alsof een particuliere grond
eigenaar zou kunnen doen wat hij wil. In feite kan de overheid beschikken 
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over een publiekrechtelijk instrumentarium betreffende ruimtelijke orde- Ic 
ning, milieubeheer, waterstaatsbeheer, woningbeheer etc., dat weliswaar b 
nog verre van volmaakt is, maar niettemin in vergaande mate de parti- v( 
culiere eigenaar, evengoed als andere recht- en belanghebbenden, kan S( 

dwingen zich te gedragen naar de eisen van het algemeen belang. Met UI 

een verdere uitbouw van dit instrumentarium in het kader van een rr 
gecoördineerde wetgeving inzake bestemming, inrichting en beheer van h 
onroerend goed houd ik mij ten zeerste bezig. En ook hierbij gaat het ir 
om een evenwicht tussen de eenheid en doelmatigheid van het over- n 
heidsbeleid enerzijds en die van de individuele rechtsbescherming rr 
anderzijds. Dit evenwicht kan al evenzeer door een verkeerd gebruik h, 
van de erfpachtvorm in gevaar worden gebracht. Maar ook los daarvan VI 

geldt dat de gemeenschap niet naar de zwaarste privaatrechtelijke VI 

middelen moet grijpen, als zij met minder zware publiekrechtelijke kan b 
volstaan. Want de eigendom is voor de gemeenschap een even zware 11 

kapitalistische verzoeking als voor de particulier. 0 

Ik zal nu achtereenvolgens op de onderscheiden middelen tot het voeren K 
van een optimaal grondbeleid nog wat dieper ingaan. e 

3. Onteigening 

De Nederlandse overheid kan juridisch en feitelijk beschikken over een 
onteigeningsmoge/ükheid die zo ruim is, dat geen van de Westerse 
landen daarmee ook maar in de verste verte kan worden vergeleken. 
Men kan zeggen dat onteigening bij ons nagenoeg geen politieke weer
stand ondervindt, zelfs niet bij de onteigenden. Dat ligt bepaald niet 
aan de hoogte van de onteigeningsvergoeding, want ook die kan een 
internationale vergelijking glansrijk doorstaan. Over het algemeen kan 
de gemeenschap te onzent tegen zeer redelijke voorwaarden over de 
grond beschikken. Veeleer ligt dat niet aan de onteigening als zodanig, 
maar aan de publiekrechtelijke instrumenten die haat- omringen, zoals 
het bestemmingsplan, de exploitatieverordening, de bouwverordening en 
de vergunningen en subsidies. Met behulp van deze en dergelijke 
instrumenten is het tot nu toe gelukt de particuliere grondexploitatie 
tot een minimum te beperken en, waar zij voorkwam, binnen de perken 
van het gemeenschapsbelang te houden. 

Van de kant van bouw- en ontwikke/ingsmaatschappüen was tot voor 
kort de belangstelling voor grondexploitatie niet erg groot, omdat er op 
door de gemeenten uitgegeven gronden genoeg te bouwen viel en 
omdat bovendien het zwaartepunt lag op de woningwetbouw, waaraan 
wat de grond betrof als gevolg van de stringente subsidievoorwaarden 
vrijwel niets te verdienen was. Pas de laatste tijd lijkt dat enigszins te 
gaan veranderen en gaan particuliere maatschappijen hoe langer hoe 
meer in bestemmingsplannen kopen, niet zozeer vanwege een verbeterd 
winstperspectief, doch om zich van een redelijk aandeel in de terug-
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lopende bouwmarkt te verzekeren met het oog op continuïteit van hun 
bedrij fsvoering. Een legitiem en respectabel belang dus, waar echter 
voor de gemeenten wel een gevaar aan zit, nl. dat zij door deze maat
schappijen in een positie worden gedrongen waarin zij, met name bij de 
uitwerking en uitvoering van het (vaak globale) bestemmingsplan, niet 
meer voldoende vrij zijn. Zij zullen dan ook met dankbaarheid kennis 
hebben genomen van het Koninklijk besluit van 11 april 1974, nr. 6, 
inzake Nieuwerkerk aan den IJssel, waarin werd uitgemaakt dat onteige
ning van een bouw- of ontwikkelingsmaatschappij mogelijk is wanneer 
met deze geen overeenstemming over de uitwerking en uitvoering van 
het plan kan worden bereikt. Men zou er aan toe moeten voegen: op 
voor de gemeenschap redelijke voorwaarden. Een verdere wettelijke 
verruiming van de onteigeningsmogelijkheid zou kunnen zijn, dat reeds 
bij het globale plan gronden kunnen worden aangewezen voor onteige
ning, zodat onmiddellijk daarna zo nodig tot dagvaarding kan worden 
overgegaan. 

Kan nu door invoering van de gebruikswaarde als grondslag voor ont
eigening de positie va., gemeenten tegenover particuliere maatschap
pijen worden versterkt? Ik geloof er niets van, tenzij dit gebeurt in 
combinatie met een zo rigoureus gebruik van het voorkeursrecht, dat 
dit praktisch op een koopplicht voor gemeenten zou neerkomen. Dit 
schijnt Voortman voor ogen te staan, als hij mij in zijn artikel op pag. 
12 en 13 van Roos in de Vuist toegeeft dat er door toepassing van de 
gebrUikswaarde twee grondmarkten zullen ontstaan - één voor de 
gemeenten tegen de gebruikswaarde en één voor de particuliere maat
schappijen tegen de exploitatiewaarde van ruwe bouwgrond -, met alle 
rechtsongelijkheid voor de oorspronkelijke eigenaren daaraan verbon
den. M.aar - zegt hij - waarom zoekt De Haan niet met mij naar 
middelen om dit te voorkomen? Nu wil ik hem graag helpen bij het 
zoeken naar middelen, zoals uit het vervolg zal blijken, maar de door 
hem voorgestelde combinatie onteigening-gebruikswaarde-voorkeurs
recht lijkt mij toch bepaald onvoldoende. Want de gemeente zal finan
cieel gezien niet altijd kunnen kopen en bovendien zal dit kopen worden 
bemoeilijkt doordat de particuliere maatschappij er echt niet tegenop 
zal zien een paar gulden per m2 meer te bieden dan de gebruikswaarde, 
omdat dit zelfs bij latere onteigening tegen die waarde geen groot 
verlies oplevert. Dit betekent dat de eigenaar tot het uiterste zal trachten 
aan de particuliere maatschappij te verkopen en het voorkeursrecht 
te frustreren met als gevolg een lange procedurele lijdensweg, tenzij 

" de gemeente toegeeft en zelf ook meer betaalt, wat waarschijnlijk zal 
gebeuren. Maar dan viert de rechtsongelijkheid weer hoogtij en is het 
systeem van de gebruikswaarde van de baan. 

7 

Met geen woord rept Voortman echter over de andere fundamentele 
rechtsbeginselen dan de rechtsgelijkheid, waarmee ik bij invoering van 
de gebrUikswaarde strijd had geconstateerd. Ik vat deze bezwaren hier 

Politiek perspectief, september/oktober 1975 35 



----------------.............. . 
nog maar even samen met verwijzing naar mijn artikel in het juninummer 
1974 van De Pacht voor het overige: 

rechtsongelijkheid in vergelijking met degenen die aan een particu
liere bouw- of ontwikkelingsmaatschappij mogen verkopen en die 
wèl de exploitatiew8arde ontvangen; 

rechtsonzekerheid omtrent het bestaande gebruik in afwachting van 
de nieuwe bestemming, waardoor het niet meer mogelijk is de ge
bruikswaarde en het daaruit resulterende inkomen door investeringen 
op peil te houden; 

- onbillijkheid, doordat de gemeenschap de onteigende eerst alle 
risico's van daling van gebruikswaarde en -inkomen als gevolg van 
wettelijke maatregelen en autonome stedelijke ontwikkelingen laat 
dragen en hem vervolgens op die basis gaat onteigenen; 

ondoelmatigheid, omdat de onteigening van landbouwgronden (zeker 
90 % van het totaal) bij de boeren impopulair zal worden, waardoor 
ons land zijn unieke positie van relatief gemakkelijke grondverwer
ving voor niet-agrarische doeleinden gaat verliezen en in plaats 
daarvan eindeloze procedures over onteigening en voorkeursrecht 
beide tegemoet kan zien. 

Dit alles voor het twijfelachtige voordeel van hooguit enkele guldens 
per m2

, een paar procent van de prijs van bouwrijpe grond en nog geen 
half procent van de prijs van een woning. 

Tegenover de eenzijdige nadruk van de socialisten op de gebruiks
waarde stel ik het systeem van vrije keuze tussen gebruikswaarde en 
exploitatiewaarde. Onder de laatstgenoemde waarde versta ik die welke 
door consequente doorberekening van publieke investeringskosten op 
basis van een exploitatieverordening, gekoppeld aan ruimtelijke plannen 
van voldoende grote schaal, ontstaat. Dat is in wezen ook de enige 
wijze van waardebepaling die voor bouw- en ontwikkelingsmaatschap
pijen relevant is. Hierbij bepleit ik met de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening 4 een regionalisatie van het grondbeleid, zodat de 
grote verschillen in grondprijLen tussen en zelFs binnen gemeenten 
verdwijnen. Voornoemde keuze komt uiteraard niet toe aan de gemeen
ten, maar aan de onteigenden c.q. verkopers in geval van voorkeurs
recht. De exploitatiewaarde kan immers bij consequente doorberekening 
van kosten zelfs beneden de (agrarische) gebruikswaarde plus inko
mensschade komen te liggen, en in dat geval dient deze het minimum 
te zijn. 

4. Voorkeursrecht 

Ook in mijn gedachtengang neemt een dergelijk recht voor de overheid 
een belangrijke plaats in, al is het dan niet om de gemeenschapseigen-

4 Advies over de gewestvorming; Staatsuitgeverij, Den Haag; 1974; par 10. 
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dom op een soort socialistische troon te verheffen, doch veeleer om de 
overheid op het juiste moment op de grondmarkt te laten opereren, nl. 
wanneer de eigenaar toch al wil verkopen. Ik kan mij uiteindelijk óók 
verenigen met de constructie van het voorkeursrecht, waarbij eerst niet 
- zoals bij een voor-kooprecht - aan een derde mag worden verkocht, 
mits de waarde wordt bepaald conform het zojuist ~Jenoemde keuze
systeem. Als grondslag kan dienen de door mij bepleite operationele 
gebiedsaanwijzing op basis van streek-, structuur- en bestemmings
plannen, waarbij een gebied wordt aangewezen voor enigerlei vorm van 
overheidsingrijpen (imichting of beheer). In de gemeentelijke sfeer valt 
te denken aan stadsvernieuwings- en behoedingsgebieden en aan uit
breidings- en recreatiegebieden rond de kern; in de rijks- en provinciale 
sfeer aan landinrichtings- en landschapsbeheersgebieden. Wel dient het 
voorkeursrecht dan duidelijk op deze inrichtings- en beheersdoeleinden 
te zijn gericht en niet slechts de gemeenschapseigendom als doel in 
zichzelf te hebben. 

Hieruit volgt dat het voorkeursrecht van de overheid beslist niet alge
meen zou moeten gelden. Waartoe zou bijvoorbeeld, afgezien van de 
zoëven genoemde doeleinden, een dergelijk voorkeursrecht ten aanzien 
van verpachte gronden moeten dienen, nu de pachter al voorkeursrecht 
heeft? Een andere zaak is, dat de pachter zelf de grondbank moet kun
nen inschakelen wanneer hij liever in erfpacht of pacht dan in eigendom 
zou exploiteren. Dit brengt mij op de moeilijke problematiek van de 
eigendom als agrarisch gebruiksrecht. Voortman herinnert er aan, dat 
ik destijds met de socialisten tegen de afschaffing van de koopprijs
beheersing voor landbouwgronden was. Dat klopt en ik ben er nog 
altijd tegen. Zoals ik principieel tegen het vrije-marktmechanisme als 
regulerende factor voor prijsbepaling en toewijzing van gronden ben. 
Meer dan ooit is c1e eigen boer thans bezig het slachtoffer te worden 
van een vorm van liberaal kapitalisme c1ie men in deze tijd niet meer 
voor mogelijk zou houden. In een felle concurrentiestrijd met collega's 
en speculerende beleggers is hij veelal genoodzaakt een prijs te betalen 
c1ie meer dan tweemaal zo hoog ligt als de agrarische gebruikswaarde 
van zeg f 10.000 per ha. Met het PvdA-Tweede-Kamerlid ben ik van 
mening dat hier ten spoedigste iets aan moet worden gedaan. 

Hijzelf werpt zich in een afzonderlijk artikel over de agrarische grond
politiek, op pag. 14 e.v. van het Roos in de Vuist-nummer, andermaal 
op het erfpachtstelsel, dat dan met tussenkomst van de SBL-gron
bank 5 via een voorkeursrecht tegen gebruikswaarde zou moeten worden 
gerealiseerd. Zelf zou ik toe willen naar een systeem waarin de boer 
vrij kan kiezen tussen eigendom, erFpacht of pacht als exploitatievorm 
op basis van de agrarische gebruikswaarde. Waarom hier, anders dan 
bij onteigening of voorkeursrecht voor niet-agrarische doeleinden, wèl 
de agrarische gebruikswaarde? Wel, omdat deze waarde binnen het 

5 SBL: Stichtin9 Beheer Landbouwgronden en Domeinen. (Red.). 
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kader van de agrarische bestemming de enige reële is, zoals in feite 
de niet-agrarische gebruikswaarde op basis van exploitatieberekening 
dat is binnen het kader van de niet-agrarische bestemming. Wel ver
onderstel ik daarbij, dat de agrarische gebruikswaarde evenals de niet
agrarische wordt vastgesteld op grondslag van volledige doorberekening 
van investeringskosten. Dit betekent dat niet zonder meer de huidige 
verpachte waarde kan worden aangehouden, omdat de pachtprijzen nog 
steeds onvoldoende het doorberekeningsprincipe kennen. Met deze 
correctiefactor inbegrepen zou ik de agrarische gebruikswaarde tot 
grondslag willen maken van de agrarische grondpolitiek, ongeacht of 
de exploitatie geschiedt op basis van eigendom, erfpacht of pacht. 

Hoe nu tot een del"gelijk stelsel van vrije keuze voor de individuele boer 
te komen? Voor de verpachte landbouwgronden (ongeveer de helft) is 
dit stelsel al vergaand gerealiseerd via wettelijk vastgestelde pachtprijs 
en voorkeursrecht tegen verpachte waarde. Er behoeft nog slechts bij 
te komen invoering van het doorberekeningsprincipe in de pachtprijzen 
(door mij al in een preadvies van 1963 bepleit) alsmede de mogelijkheid 
om na aankoop door te verkopen aan de Grondbank tegen verlening 
van een erfpachtrecht of pachtrecht, en het stelsel is voor verpachte 
gronden compleet. Voor niet-verpachte landbouwgronden zijn wij daar 
nog ver vandaan. Hoe houdt een wetgever het anno 1975 vol zo'n 
rechtsongelijkheid te betrachten tussen eigenaren en pachters, beide 
behorende tot de sociaal zwakkere kleine zelfstandigen? Wat anders 
dan een oud-liberale waanidee dat eigendom pel" se de grillen van het 
marktmechanisme zou moeten volgen? Wat is dat mechanisme bij een 
schaarse grondmarkt rechtens anders dan Willekeur? Als wederinvoering 
van een koopprijsbeheersing een onhaalbare kaart is - en dat is het _, 
zit er niets anders op: dan moet een voorkeursrecht tegen verpachte 
waarde worden toegekend. Echter niet primair aan de overheid, doch 
aan de gebruiker zelf. De pachter heeft het al, de opvolger van de 
eigenaar-gebruiker hoort het te krijgen, met name bij vererving, zoals 
zowel door Rombach (Oe Pacht, mei 1975), in de vorm van een recht 
op overname in eigendom, als door mijzelf in de vorm van een recht op 
overname in pacht wordt bepleit. Resteert dan de vervreemding van 
pachtvrije grond. Hier zou een voorkeursrecht van de SBL-grondbank 
op zijn plaats zijn, die het recht dan ten behoeve van de meest aange
wezen gegadigden voor bedrijfsvergroting zou moeten uitoefenen. Deze 
grondbank zou tevens een overnameplicht moeten hebben tegenc'ver 
een boer die zijn eigendom in erfpacht of pacht wi I omzetten tegen 
ontvangst van de verpachte waarde. 

5. Erfpacht 

Wel, daar hebben wij dan het stokpaardje - naast de gebruikswaarde 
- van de socialistische grondpolitiek. Laat mij, bij wijze van afwisseling, 
eerst even te velde mogen trekken tegen wat ik zou willen noemen het 
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sociale kapitalisme. In de laatste kwartaalvergadering van de Vereniging 
voor Bouwrecht werd het door de inleider notaris Santen genoemd het 
doorvoeren van een stuk socialistische grondpolitiek met behulp van 
monopolistisch-kapitalistische middelen. Wat toch is het geval? Kenne
lijk zonder enige gewetenswroeging voert men in de grote en ook reeds 
in enkele middelgrote steden een tamelijk rigoureus erfpachtstelsel in, 
met gebruikmaking van de vermaledijde contractvrijheid uit de vorige 
eeuw. Geen wonder dat men zo graag gemeenschapseigendom wil, 
want de gemeenschap is In de twintigste eeuw nog de enige grond
eigenaar met een vrijwel onbeperkte beschikkingsmacht. Immers, met 
behulp van onteigening en straks voorkeursrecht voert de gemeente 
het nagenoeg absolute grondpachtmonopolie. Vanuit deze monopolie
positie kan zij praktisch bedingen wat zij wil. Natuurlijk niet helemaal, 
want zij wil ook dat er op de erfpachtgrond gebouwd wordt, en daartoe 
is hypotheek op het erfpachtrecht nodig, zodat dit recht minstens de 
waarde moet hebben van het door de erfpachter gebouwde. In feite is 
de erfpachter economisch eigenaar van de gebouwen en dient hij via 
de voorwaarden ook als zodanig te worden erkend, zodat een evenredig 
deel van de waardestijging van het geheel ook aan hem ten goede moet 
komen. Wil men dit niet, dan moet men accepteren dat de gemeenschap 
tevens de gebouwen gaat financieren, maar in dat geval heeft men ook 
de erfpachtconstructie niet meer nodig en kan met uitgifte in huur of 
pacht worden volstaan. Kortom, dit is de juridische techniek en de rest 

( is politieke mystiek. 

Is het dus hier de privaatrechtelijke financieringswal die het sociaal
kapitalistische schip keert, aan de publiekrechtelüke kant is dit helaas 
minder het geval. Daar doen zich de uitwassen van een nagenoeg 
absolute contractvrijheid voor een monopolistisch optredende overheid 
nog volop gelden. Sprekend voorbeeld is de recente affaire Oxyrane 
in Rotterdam, waar een college van B & W het bestond krachtens erf
pachtvoorwaarden een boete op te leggen van 4112 miljoen gulden voor 
een milieudelict waarvoor de milieuwetgeving slechts een boete van 
enkele tienduizenden guldens kent. De gemeenteraad was gelukkig 
wijzer, maar met prof. Bloembergen (op de genoemde vergadering van 
de Vereniging voor Bouwrecht) ben ik van mening dat hier niets minder 
dan de rechtsstaat op het spel stond: strafrechtspraak door een politiek 
college, zonder enige behoorlijke procedure en met exorbitante boetes. 
Zo gaat het dus niet langer en dat niet alleen om deze reden. In feite 
staat met het erfpachtinstituut de hele publiekrechtelijke wetgeving 

~ inzake ruimtelijke ordening, milieubeheer, vestigingsbeleid etc. met al 
haar waarborgen van inspraak en rechtsbescherming voor de burgers op 
het spel. Met al haar waarborgen ook voor een democratische besluit
vorming omtrent een zo inzichtelijk mogelijk beleid. Als men heel 
Nederland in erfpacht zou uitgeven, zou men theoretisch de hele uitge
breide administratief-rechtelijke wetgeving inzake onroerend goed ter 
zijde kunnen stellen, en zelfs een heel stuk van de sociaal-economische 
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wetgeving, zoals het veel omstreden sociale vestigingsbeleid van alweer 
de gemeente Rotterdam bewijst. 

In feite zit er in de sfeer van het gemeentelijke gronduitgiftebeleid een 
enorm stuk onvoldoende gecontroleerde economische macht, ditmaal 
gepaard gaande -- en dat maakt haar dubbel gevaarlijk - met over
heidsgezag dat zich beurtelings van publiekrechtelijke en privaatrech
telijke middelen bedient, al naar het uitkomt. Het gevaar zit er daarbij 
ook in, dat - vooral kleinere - gemeenten deze macht overdragen aan 
projectontwikkelaars, zodat men van het ene kapitalisme in het andere 
valt. De enige controle is die van de gemeenteraad - op zichzelf be
langrijk, maar niet voldoende. De erfpacht is bezig uit te groeien tot een 
planologisch, m!lieutechnisch en sociaal-economisch beleidsinstrument 
van de eerste orde. Op zichzelf niets op tegen, maar dan dient zij wel 
te worden ingebed in het administratieve recht met zijn bestuuursrech
telijke waarborgen. Misschien is dan de aardigheid er voor de socialis
ten een beetje af, maar daar kan ik ook niets aan doen. Per slot van 
rekening mogen ook zij niet van twee walletjes eten, hoe aantrekkelijk 
de absolute eigendom smacht ook voor hen moge zijn. 

De mogelijkheden die ik zie voor een verantwoorde bestuursrechtelüke 
regeling van het gronduitgiftebeleid, zijn o.m. de volgende. Vooreerst 
dient dit beleid doorzichtig en controleerbaar te worden gemaakt via 
openbare procedures met de nodige inspraak, hogere bestuurlijke 
controle en rechtsbescherming. Dit kan langs twee wegen: enerzijds 
die van een gemeentelijke uitgifteverordening waarbij de algemene voor
waarden voor de gronduitgifte worden vastgesteld onder toezicht van 
de provincie, met de mogelijkheid om daartegen bezwaren in te dienen, 
en anderzijds die van een gemeentelijk uitgifteplan in aansluiting op het 
bestemmingsplan, waarin de criteria voor de keuze van personen en 
bedrijven aan wie en de bijzondere voorwaarden waaronder de grond 
zal worden uitgegeven, worden vastgesteld, eveneens met de nodige 
inspraak, controle en rechtsbescherming. Tenslotte dient er dan een 
regeling te komen waarbij totstandkoming, inhouden en uitvoering van 
de gronduitgiftecontracten aan de toets van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur worden onderworpen, wat nu via de burgerlijke 
rechter slechts marginaal het geval is. Zolang er geen administratieve 
kamers bij de gewone rechter bestaan - een grote leemte in ons 
rechts bestel -, kunnen de burgerlijke hiermee worden belast. 

Onder deze voorwaarden mág de stedelijke erfpacht van mij, zelfs op 
ruime schaal, want het is ook in mijn gedachtengang een uitstekend 
beheersinstrument ten dienste van de gemeenschap. Met de agrarische 
erfpacht staat he~ nog weer anders, aangezien die niet op een uitgifte
plan behoeft te berusten, behalve in de IJsselmeerpolders. De grond
bankuitgifte steun op algemene voorwaarden van de Stichting Beheer 
Landbouwgronden en Domeinen, die echter niet kan concurreren met 
de pachtvoorwaarden, noch wat bedrijfscontinuïteit noch wat prijs 
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(canon) betreft. Met Voortman meen ik dat daar verandering in moet 
komen. 

6. Herverkaveling 

Het is opmerkelijk dat de socialisten, die zich zozeer met de grond
politiek bezighouden, dit belangrijke grondpolitieke instrument, dat 
vrijwel alle mogelijkheden in zich bergt, kennelijk tot nu toe over het 
hoofd hebben gezien. Het kan zijn dat het ligt aan de juridisch-technische 
ingewikkeldheid ervan - maar het kan ook zijn dat men liever op de 
onteigeningstoer blijft gaan vanwege de geschetste privaatrechtelijke 
Vl"ijheid die daar bij de uitgifte op volgt. Inderdaad is er bij de toedeling 
in herverkavelingsverband een gebondenheid aan nOI'men, maar ten 
eerste zou - zoals gezegd - ook de uitgifte na aankoop of onteige
ning aan normen moeten worden gebonden en ten tweede staan er ook 
overigens grote voordelen tegenover. Vooreerst behoeft geen tijdroven
de grondverll'lerving door de overheid, met de enorme financieringslast 
daaraan voor de gemeenschap verbonden, vooraf te gaan om toch 
volledig over de grond te kunnen beschikken, zowel juridisch als 
feitelijk. Voorts biedt de herverkaveling een veel betere mogelijkheid 
'.Ioor samenwerking met de bevolking dan de wei zeer eenzijdige metho
diek van onteigening gevolgd door uitgifte. Dat geldt voor alle geval!en 
waarin bestaande eigenaren en gebruikers niet noodzakelijkerwijs be
hoeven te verdwijnen om de doeleinden van inr-ichting en beheer te 
realiseren. 

Met name bij stadsvernieuwing zal dit 'veelal het gev:cd zijn. Wenst men 
daar niettemin de eigendom in erfpacht om te zetten, ten oinde het 
beheer van vernieuwde woningen beter te kunnen regelen, dan is dat 
ook via herverkaveling mogelijk te maken, en vvo! zonder onnodige 
voorfinanciering van de gebouwen. Via de canon kan dan de bijdruge 
in de kosten worden verhaald. Ook bij uitbreidingsplannen is een her
verkaveling tussen gemeente en bouwgegadigde eigenaar denkbaar, in 
plaats van deze eerst te moeten onteigenen. Laatstgenoemden kunnen 
dan kiezen of zij op de van gemeentewege toegedeelde gronden willen 
bouwen volgens de door de gemeente te stellen voorwaarden dan wel 
prijs stellen op algehele vergoeding in geld. Ook hier weer zouden reeds 
bij het globale bestemmingsplan gronden moeten kunnen worden aan
gewezen voor herverkaveling, waarbij dan de uitwerking met het plan 
van toedeling zou kunnen samenlopen. Bovendien kan men de toede
lingsnormen zo vaststellen als het beste overeenkomt met de doelein
den. Ik beschouw de herverkaveling potentieel als de meest optimale 
vorm van beschikkingsbevoegdheid, die de gemeenschap zich bij her
inrichting van een landelijk of stedelijk gebied als regel kan wensen. 

7. Andere middelen 

Deze zal ik hier niet uitputtend behandelen. Naast de hiervóór besproken 
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beschikkingsbevoegdheden van de gemeenschap noemde ik reeds de 
mogelijkheden van op ie leggen verplichtingen, vergunningen, subsidies 
en overeenkomsten, alle strekkend tot het van overheidswege beinvloe
den van particuliere inrichting en beheer van onroerend goed. Opzet
telijk zijn zij in deze volgorde geplaatst, als een reeks met een afne
mende mate van overheidsdwang. Van christen-democratisch standpunt 
beschouwd meen ik dat de volgorde van toepassing omgekeerd moet 
zijn. Ook op het CDA-congres "Dynamische stad" wees ik er reeds op, 
dat het openbaar bestuur veel te lang in het teken heeft gestaan van 
eenzijdig optreden van de overheid en dat, juist nu er zoveel voor de 
gemeenschap op het spel staat bij inrichting en beheer van de grond _ 
men denke o.m. aan milieu-, energie-, voedsel- en grondstoffenbeleid 
- primair naar overeenstemming met de burgers (i.c. de eigenaren en 
gebrui kers van grond) moet worden gestreefd. Dat kan via een stelsel 
van inrichtings- en beheersovereenkomsten, mits op behoorlijke wette
lijke grondslag. Voor het landelijke gebied is men, blijkens de drie 
regeringsnota's over het landschapsbeheer, al bezig deze weg in te 
slaan, voor het stedelijke gebied zal het ook wel komen. Trouwens, 
de stedelijke erfpacht, mits op de eerder aangegeven wijze gehanteerd, 
past volkomen in deze gedachtengang. 

Pas wanneer de weg van overeenstemming onbegaanbaar blijkt, moet 
men andere inrichtings- en beheersmiddelen kunnen inschakelen, maar 
ook dan nog slechts naar de mate waarin dit nodig is om met behoud 
van particuliere eigendom of andere gebruiksrechten de gemeenschaps
doelen te realiseren. Lukt ook dat niet, dan ligt de weg voor de ge
meenschap vrij om zelf over de grond te gaan beschikken, waarbij ik 
overigens aan middelen als voorkeursrecht en herverkaveling weer de 
voorkeur geef boven onteigening, die het uiterste middel is en ook moet 
blijven. Naast het voorkeursrecht zal tevens een koopplicht van de 
overheid in bepaalde gevallen, nl. wanneer het door de gemeenschap 
opgelegde inrichtings- of beheersregime niet langer van de eigenaar 
kan vvorden gevergd, op zijn plaats zijn. In het algemeen is voor over
heid en burgers beide een keuzesysteem omtrent de rechtsvorm van 
het grondgebruik - eigendom, erfpacht, huur of pacht -, steeds met 
eerbiediging van de eisen van het algemeen belang, aan te bevelen. 

8. Het jaar van de waarheid 

De socialisten hebben 1975 uitgeroepen tot het jaar van de waarheid, 
wat betreft de samenwerking met de christen-democraten, en zij noemen 
daarbij als toetsstenen de democratisering van de onderneming, het 
inkomensbeleid en de grondpolitiek. Die waarheid ligt voor mij, zeker 
ten aanzien van de grondpolitiek, in het beslist niet kleurloze, maar juist 
veelkleurige midden. Alle beweringen over een noodzakelijke keus 
tussen socialisme en liberalisme ten spijt. Beide gaan mank aan de 
eenzijdigheid, zo men wil een kleurigheid van hun uitgangspunt: het gaat 
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niet alleen of zelfs maar primair om het co!lectieve belang, resp. het 
individuele belang. Het gaat om het evenwicht tussen beide, en het 
loeken naar dat evenwicht is voor mij het christen-democratisch perspec
tief. Noch de gemeenschapseigendom, noch de individuele eigendom 
zijn in dat perspectief gezien doeleinden in zichzelf. Erkenning van de 
primaire gemeenschapsfunctie van de grond als fysiek en sociaal
economisch draagvlak van de samenleving sluit in het ene geval een 
voorkeur voor gemeenschapseigendom in, nl. wanneer het evenwicht 
van algemene en bijzondere belangen daarmee in concreto het beste 
kan worden bereikt, en in het andere geval een voorkeur voor individuele 
eigendom om precies dezelfde reden. Ik noemde als voorbeeld van het 
laatste reeds de verpachte eigendom, die dankzij de overigens nog voor 
verbetering vatbare Pachtwet het algemeen belang van de landbouw 
uitnemend dient. Beide, gemeenschapseigendom en individuele eigen
dom, dienen naar de schriftuurlijke gedachte dan ook te worden gezien 
als een rentmeesterschap, dus een beheer in verantwoordelijkheid 
tegenover God ten behoeve van enkeling èn gemeenschap. 

Biedt dit perspectief ook een grondslag voor grondpolitieke samenwer
king met socialisten, zoals het dat in het verleden herhaaldelijk met 
liberalen heeft gedaan? Ik dacht het wei, mits van de christen-democra
ten niet slechts hand- en spandiensten worden gevraagd (zoals Voortman 
het ten aanzien van hun vroegere samenwerking met de liberalen uit-

( drukt), maar van beide kanten gezocht wordt naar datgene wat in de 
praktische uitwerking van ieders beginsel gemeenschappelijk kan zijn. 
Namelijk een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de 
gemeenschap over de grond, met behoud van een zo groot mogelijke 
plaats voor het particuliere initiatief en de particuliere eigendom. 
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Kortzichtig rapport over 
(kern)energiebeleid 

K. Nienhuys'" 

De schrijfster van deze bijdrage heeft ons dit kritisch commentaar op 
het in 1975 verschenen rapport "Energiebeleid" van de wetenschap
pelijke instituten van KVP, ARP en CHU ter publikatie aangeboden. Wij 
meenden er goed aan te doen dit artikel te plaatsen omdat het ons 
dienstig leek ook ruimte te bieden voor de vertolking van een andere 
visie op de toepassing van kernenergie dan die welke gehuldigd wordt 
door de samenstellers van genoemd rapport. (In dit verband herinneren 
wij graag aan het artikel van ir. J. A. R. Hoefnagels: "Een doelmatig 
energiebeleid - beperking van de behoefte aan kerncentrales", gepu
bliceerd in het maart-aprilnummer van Politiek perspectief). 

Op ons verzoek heeft de rapporteur van de in dit artikel gekritiseerde 
Commissie Energiebeleid, ir. A. C. Sjoerdsma, een kort verweer tegen 
de kritiek van mevrouw Nienhuys geschreven, dat is opgenomen na dit 
artikel. 

Zoals bekend is de Energienota van de regering inmiddels behandeld 
en heeft het kabinet de beslissing over de bouw van drie kerncentrales 
uitgesteld. Hoewel het ons bijzonder spijt dat we dit artikel niet eerder 
hebben kunnen publiceren (zie onze opmerkingen op de inhoudspagina), 
wil/en we er de nadruk op leggen dat het uitstel van de beslissing over 
de bouw van kerncentrales allerminst betekent, dat de kwestie niet meer 
"actueel" zou zijn. Het besluit van het kabinet-Den Uyl biedt juist de 
gelegenheid ons nader te bezinnen op de zeer belangrijke vraag of 
toepassing van kernenergie nodig en wenselijk is. (Red.). 

INLEIDING 

De commissie die het rapport "Energiebeleid" voor de wetenschappe
lijke instituten \fan KVP, ARP en CHU schreef, zegt in de inleiding van 
deze nota, dat ze "uiteraard geen CDA-energiebeleid (heeft) geformu
leerd. Zij heeft getracht een aantal belangrijke aspecten die bij het 
opstellen van zo'n beleid een rol spelen, zodanig zakelijk te belichten 
dat de elementen voor beleidskeuze beschikbaar komen" (pag. 10) 1. 

* Drs. Klarisse Nienhuys is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Chemische 
Laboratoria van de Rijksuniversiteit te Groningen. (Red.). 

1 "Energiebeleid". rapport van de wetenschappelijke instituten van 1(\fP. ARP en CHU; febru. 
ari 1975. 
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Verderop in het rapport blijken deze aspecten voornamelijk deel uit te 
maken van de sociaal-economische doelstellingen, zoals geformuleerd 
door de SER. Deze "doelstellingen zijn grotendeels met elkaar in strijd", 
schrijft de commissie. Bovendien zijn ze "niet bijzonder concreet ge
formuleerd en (geven ze) derhalve (-) aanleiding tot verschillende 
interpretaties door diverse groeperingen en partijen" (pag. 32). 
Het is een raadsel hoe een commissie die dit schrijft, kan denken dat 
ze, onder de dekmantel van zakelijkheid, niet-politiek een aantal be
langrijke beleidsaspecten kan uitkiezen en belichten; immers, hiermee 
wordt de richting van de beleidskeuze al aardig vastgelegd. 

In de nota "Gerede twijfel", die de basis voor de CDA-koers op sociaal
economisch terrein heet te zijn, wordt om een onderzoek naar "een 
veilige en schone energievoorziening" gevraagd 2. In "Gerede twijfel" 
wordt verder gezegd, dat het praktische beleid op wat kortere termijn 
gericht moet zijn op: 

1. afremmen van de groei van het energieverbruik (door beperking en 
efficiënter' gebruik); 

2. nadere bezinning op de voortgang van kernenergie. 

De uitgangspunten van het rapport "Energiebeleid", die hiermee te 
maken hebben, zijn: 

1. de behoefte aan fossiele brandstoffen is weinig elastisch (pag. 7); 
anders gezegd: de vraag ernaar is 'hard'; ze kan alleen langzamer 
dan verwacht toenemen, niet afnemen; 

2. (dus) we hebben kernenergie nodig (tabel 18, pag. 62). De belichting 
van de problemen van de kernenergie is zodanig, dat de bezinning 
op de voortgang ervan een kwestie van na 1985 lijkt. 

Een dergelijke belichting is niet zakelijk, maar politiek. Het rapport 
legt hiermee een richting vast waarin een christen-democratisch 
perspectief verwordt tot een mist met een zicht van een paar politieke 
meters, namelijk 5 à 10 jaar. De problemen rond de kernenergie worden 
in het rapport beperkt tot: 

de invloed van door kernenergiecentrales geloosde radioactieve 
stoffen, zowel bij normaal bedrijf als onder abnormale omstandig
heden; 

de mogelijkheid om radioactieve stoffen op veilig ewijze te verwer
ken (pag. 57). 

We kunnen hier slechts op een aantal hoofdzaken ingaan en aanvul
lende informatie geven. Tegelijk zullen we proberen duidelijk te maken, 
welke politieke keuzen er gemaakt moeten worden. 

2 •• Gerede twijfel". nota van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU; augustus 
1974; pag. 23. 
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RADIOACTIEVE STOFFEN 

"De biologische effecten van ioniserende straling zijn thans gedurende 
een halve eeuw grondig bestudeerd", aldus het begin van de voorlich
ting over stralingsnormen in het rapport (pag. 58). Deze uitspraak is 
niet onwaar. Maar ze wekt de schijn, dat men veel, en genoeg, weet 
over de biologische effecten van radioactieve stoffen. Het volgende 
citaat uit recente vakliteratuur verduidelijkt, hoe onjuist die schijn is. 
In het citaat gaat het over plutonium. Deze stof komt in het afval van 
een kerncentrale voor. Het ontstaat kunstmatig. Dat wil zeggen: het is 
een stof die niet tot het natuurlijk milieu behoort - zulks in tegenstel
king tot de stoffen die voorkomen in het afval van een centrale die op 
fossiele brandstof werkt. (Om die reden kan men de twee soorten afval 
niet vergelijken, zoals op pag. 58 van het rapport gebeurt). Plutonium 
is zeer giftig. Het blijft erg lang radioactief. Het duurt 24.000 jaar totdat 
de helft van een portie plutonium overgegaan is in een minder sterk 
radioactieve stof. De andere helft is dan nog even actief als in het 
begin, en het duurt weer 24.000 jaar tot daarvan de helft "vervallen" is, 
enz. De halfwaarde-tijd van plutonium is 24.000 jaar, heet dat. Wij 
citeren: 

"Het plutonium-isotoop Pu-239 is een bekende kankerverwekkende stof, 
maar de mogelijkheid ervan om genetische schade te veroorzaken is 
niet zo goed onderzocht. (-) Pu-239 wordt langdurig vastgehouden in 
de geslachtsklieren en de genetische effecten daar zijn geschat op 
basis van de gemiddelde dosis in de geslachtsklieren. Men heeft echter 
een ongelijke verdeling van plutonium binnen de geslachtsklieren ge
constateerd, zodat het mogelijk is, dat sommige cellen een grotere 
stralingsdosis krijgen dan andere. (-) Onze resultaten laten zien, dat 
bij muizen de stralingsdosis van zaadkiemcellen 2 tot 2,5 maal groter 
is dan het gemiddelde voor zaadballen als geheel, dat berekend is uit 
de totale hoeveelheid Pu-239 die in de klier is afgezet. Dit betekent 
dat de genetische effecten evenredig groter kunnen zijn. (-) Het zou 
belangrijk zijn ook vergelijkbare waarden voor eierstokken vast te 
stellen. Er is veel meer nodig om de juiste waarden voor mensen vast 
te stellen". 3 Dit citaat komt uit een onderzoekverslag van medewerkers 
van de Medica! Research Council Radiobiology Unit in HarweIl, Enge
land. In dit instituut wordt sinds 1947 'kwaliteitsonderzoek' gedaan. 

We lezen verder in het rapport "Energiebeleid": "De aanbevelingen 
(voor veiligheidsmaatregelen) van de ICRP (International Commission on 
Radiological Protection), die vrijwel overal ter wereld in de wetgeving 
zijn overgenomen, zijn gebaseerd op de resultaten van radiobiologische 
research en gaan uit van zeer voorzichtige aannamen (-)" (pag. 58). 
Ook hier weer: niet onwaar, maar op z'n minst onvolledig. ,Voorzichtig' 
is nog niet gegarandeerd veilig. Over de 'veiligheid' van de aanbeve-

3 D. Green, G. R. Howells, E. R. Humphreys en 1. Vennart, in: Nature, 1 mei 1975, pag. 77. 
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lingen van de ICRP schrijft de directeur van de genoemde MRC Radio
biology Unit het volgende: 

"Het is in principe niet mogelijk zeker te weten, dat enige gegeven 
veiligheidsnorm, voor straling of iets anders, inderdaad zo veilig is als 
gesuggereerd wordt door de momenteel geaccepteerde werkhypotheses 
over kwantitatieve verbanden tussen blootstelling en risico. (-) Het is 
verkeerd over de aanbevelingen van de ICRP te denken als een totaal 
van aannames, die niet ter discussie horen te staan; ze zijn in werke
lijkheid een bouwwerk van vooronderstellingen die niet heilig zijn en 
zelfs fout kunnen zijn." 4 Samengevat: de ICRP doet haar best, maar 
een garantie kan zij niet geven. De ICRP-normen zijn bovendien een 
compromis: een afwegen van de voordelen tegen schade S Er bestaat 
geen van God gegeven methode voor dit afwegen. Het is in feite een 
onderdeel van een politieke beslissing. 

In deze situatie moet men bezien wat de gevolgen kunnen zijn als de 
aannames niet goed zouden zijn. De gevolgen van andere aannames kan 
men schatten. Daarnaast blijft het echter mogelijk, dat we nog voor ver
rassingen komen te staan. Onze kennis van zaken kan zulke lacunes 
vertonen, dat we principieel niet in staat zijn gevolgen te schatten. 
Het gaat er om, dat er onnatuurlijke, giftige en radioactieve stoffen in 
het milieu terechtkomen als gevolg van ons handelen. Daar kunnen we 
ze niet meer uithalen. Ze hopen zich via de voedselketen op in mense
lijke en dierlijke weefsels. 

De eerste stap in de voedselketen is concentratie in plankton. De 
volgende tabel geeft een voorbeeld van concentratiefactoren voor 
stoffen die door de kern industrie geloosd worden. Voor cerium-144 
is de factor 90.000. Dat wil zeggen: een maatbeker plankton bevat 
90.000 keer zoveel cerium-144 als eenzelfde maatbeker van het zeewater 
waarin dat plankton leeft 6: 

-------_. __ .. -

Radio-element Halfwaarde-tüd 

Koolstof-14 5800 jaar 

Zink-65 245 dagen 

Fosfor-32 14 dagen 

Lood-210 21 jaar 

Cerium-144 285 dagen 

Concentratiefactor in plankton 

4000 

20000 

30000 

40000 

90000 

Via zeewater, plankton, algen en vissen, via water, bodem, gewassen, 
vogels en varkens kunnen op één plaats, een menselijk orgaan bijvoor-

4 R. Male. in: New Seientist, 29 mei 1975, pag. 501. 
s ICRP-publikatie nr. 9, pag. 7. 
6 "Risques et Dangers du Programme Electronucléaire", L. M. Chounet et al.; Chercheurs, 
Enseignants et Ingénieurs de l'Université Paris XI (Centre d'Orsay) . 
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beeld, heel veel radioactieve stoffen terechtkomen, Terwijl er dan ge
middeld, in de natuurlijke omgeving, niet veel radioactieve stoffen te 
vinden zijn. Het probleem van radioactieve stoffen is daarom niet goed 
te beschrijven in termen als "de verhoging van de natuurlijke achter
grondstraling", zoals in het rapport gebeurt (pag. 59). Dat is zoiets als 
praten over de verhoging van de gemiddelde temperatuur van een 
huis, terwijl iemand zich ergens daarin onherstelbaar verbrandt. 

Men kan van mening zijn, dat er voor ons luxe energie-verbruik wel 
wat meer kankergevallen opgeofferd kunnen worden. Dat zou men de 
keus tussen twee soorten luxe kunnen noemen: gezondheid of (nog) 
meer vet in onze energiemelk. Maar zo eenvoudig ligt het niet met het 
lange-termijn-probleem van radioactieve stoffen: de degeneratie van 
erfelijk materiaal. Radioactieve straling (bijv. afkomstig van plutonium 
dat zich in eierstokken heeft opgehoopt) kan het erfelijk materiaal be
schadigen en veranderen. Acht à negen van tien van zulke veranderingen 
zijn schadelijk. Voor het effect moet men niet direct aan kleinkinderen 
als Hiroshima-monsters denken. Het kunnen veranderingen zijn waar
door mensen van latere generaties gevoeliger worden voor ziekten, 
minder aanpassingsvermogen hebben, enz. We weten daar niet zoveel 
van af. Wel is van nogal wat ziekten bekend dat ze een erfelijke 
component hebben. 

Ook de natuurlijke straling heeft dergelijke effecten. Maar in het ver
leden werden zulke ongunstige veranderingen (mutaties) in de loop der 
tijden weggenomen (uitgeselecteerd). De dragers ervan gingen vroeg 
dood, bijvoorbeeld. Dan kzij onze goede gezondheidszorg hoeft dat niet 
meer. Maar het betekent wel, dat ongunstige mutaties nu langer door
gegeven kunnen worden. Het is onbekend hoeveel mutaties de mensheid 
kan verdragen voordat haar erfelijke eigenschappen zo worden aange
tast, dat ze zich niet meer kan handhaven tegen de bedreigingen en 
de druk van de natuur en van de eigentijdse maatschappij 7. De lang
durig radioactieve stoffen, zoals plutonium, hebben de tijd. 
Invoering van kernenergie betekent radioactieve stoffen in het milieu 
brengen, in de voedselketen, en dus opeenhoping in het ,menselijk 
lichaam. De radioactieve stoffen kunnen zo bijdragen aan de degeneratie 
van het erfelijk materiaal. Is het nog verantwoord rentmeesterschap 
zo'n risico te nemen? 

NORMAAL BEDRIJF EN ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN 

Vergelijking van de getallen op pag. 59 van het rapport met literatuur 
over het onderwerp maakt duidelijk wat met ,normaal bedrijf' bedoeld 
wordt: de werking van een kernenergiecentrale zoals die volgens de 
ingenieurs ontworpen is en zoals zij in theorie zou moeten werken. 
Ongetwijfeld zitten er zo weinig mogelijk fouten in het ontwerp. Onge-

7 H. J. Groenewold, in: Wetenschap en Samenleving, augustus 1974, pag. 4-13. 
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twijfeld is het waar, dat "aan de constructie (-) zeer hoge eisen 
worden gesteld" (pag. 60). Maar ook deze eisen zijn gebaseerd op 
aannames, omdat men bepaalde dingen niet weet, zoals het effect van 
de langdurige intensieve straling op de materialen. Belangrijk is hoe 
de werkelijkheid er uit ziet. 

De werkelijkheid is niet beperkt tot de centrale. De radioactieve stoffen 
kunnen op veel meer manieren in het milieu komen: bij de uranium
mijnen, door ongelukjes bij transporten, lekkages bij de opslag, kern
explosies. Alleen al in Hanford, een Amerikaanse opslagplaats van 
zeer radioactieve vloeistoffen in tanks, liep in zestien jaar 1,3 miljoen 
liter weg via zestien lekken. Bij de ernstigste lekkage, in 1973, liep 
ruim 400.000 liter weg, mét het r-adioactieve cerium, strontium en pluto
nium dat er in zat. Het duurde 48 dagen tot het lek ontdekt werd 8. 

F-lecente meldingen van lekkages kwamen uit Frankrijk, waar vloeistof 
met plutonium erin wegliep tijdens het opwerken van afval van een 
snelle kweekreactor 9, en uit Japan 10. 

Zelfs al kijken we alleen maar naar de centrale, dan is het niet alleen 
belangrijk hoe zij er op papier uit ziet, maar vooral hoe zij in de praktijk 
werkt. Zelfs bij de bouw van een centrale kunnen heel menselijke 
situaties er toe leiden, dat de constructie niet zo goed wordt als de 
bedoeling was. De volgende gebeurtenis illustreert dit. 
Tijdens de bouw van de centrale in Borssele moest een betonnen kolom 
in één keer gegoten worden, om zwakke plekken en spanning in het 
materiaal te vermijden. Toen de helft van het beton gestort was, moest 
er nieuw aangemaakt worden en het was schafttijd ... De kolom werd 
dus in twee stukken gegoten. 
Nu is de betekenis van de betonconstructie van ondergeschikt belang, 
vergeleken met de reactortechnologie. In het ontwerp daarvan worden 
tijdens de bouw voortdurend minder wenselijke wijzigingen aangebracht 
door dan opkomende problemen. In de praktijk is in Japan gebleken, dat 
van de acht kernreactoren er twee goed werken: scheuren en breuken 
in stoomgeneratorleidingen, gedeformeerde houders van brandstofstaven 
en ongelukken hebben zowel de drukwaterreactoren (d.w.z. het type 
van Borssele) als de kokend-water-reactoren stilgelegd. Het laatste type 
werd als veel veiliger beschouwd, maar geen ervan werkt 11. 

In het rapport "Energiebeleid" wordt gezegd: "AI de (-) vool-zorgs
maatregelen maken het uiterst onwaarschijnlijk, dat een reactorongeval 
een ramp voor de omgeving daarvan zou betekenen". Deze uitspraak 
wordt gebaseerd op het zgn. Rasmussen-rapport 12. Hoe bedrieglijk de 
waarschijnlijkheidsgetallen uit dit rapport werken, laat het volgende 

8 P. P. Mieklin, in, Bulletin of the Atomie Seientists, april 1974, nr. 4, pag. 36-42. 

9 Nucleonics Week, 24 april 1975, pag. 8. 
10 H. Hymans, in: Far Eastern Economie Review, 11 april 1975, pag. 33-34. 
11 Zie noot 10. 
12 "Reactor safety study"; Rasmussen Report, U.S. Atomie Energy Commission, August 1974. 
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voorbeeld zien: in Alabama, in de Verenigde Staten, zijn twee kern
centrales buiten werking gesteid omdat daar een ongeluk was gebeurd 
waarvoor in het Rasmussen-rapport een kans van eens per 10'2 (miljoen 
maal miljoen) per reactorjaar was berekend 13. Dat "de ramp voor de 
omgeving" onherstelbare gevolgen heeft voor de verspreiding van radio
actief materiaal (doden, stralingsziekten, langdurige besmetting van 
bodem, water, akkers en huizen, genetische schade), is voor de samen
stellers van het rapport kennelijk geen punt 14 

Het is een politieke vraag of men enigerlei kans wil lopen op de lange
termijn-effecten van de radioactieve stoffen, bijv. alleen al die vrijkomen 
bij het "normale" bedrijf van kernenergie, en die zich in tijd en plaats 
ophopen. Deze vraag wordt verscherpt door de vraag of men bereid 
is af te wachten hoe "abnormaal" (op korte termijn?) de werkelijkheid 
zal zijn. 

BEPERKTE EN KORTZICHTIGE VISIE 

De schrijvers van het rapport "Energiebeleid" menen, dat de problemen 
van kernenergie bij de Nederlandse grens ophouden. We citeren: "Hoe
wel de opwerking niet in Nederland zal plaatsvinden, is het op politieke 
gronden niet uitgesloten, dat de afgescheiden afval (-) voor blijvende 
opberging (-) naar Nederland zal worden geretourneerd. Vandaar dat 
dit aspect bij de besluitvorming met betrekking tot de toepassing van 
kernenergie in Nederland mede in aanmerking moet worden genomen. 
Dit geldt niet voor het eveneens bij het opwerkingsbedrijf afgescheiden, 
tijdens het reactorbedrijf gevormde plutonium. Dit materiaal kan zowel 
worden gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe splijtstofelementen 
als voor die van nucleaire explosieven. Geen van deze activiteiten is 
inherent aan de bouw van kerncentrales in Nederland" (pag. 57). 

Wij hebben dus niets te maken met de gevolgen van ons handelen. 
De radioactieve vervuiling, die ontstaat bij het delven van uranium: 
niks mee te maken. 
Export van kerntechnologie naar landen die er kernwapens mee kunnen 
maken: niks mee te maken. 
Als de opslag van afval in 1985 een onoplosbaar probleem zou blijken 
te zijn (vg!. pag. 62): niks mee te maken. 
Diefstal van kernmateriaal, goed voor atoombommen, tijdens transpor
ten of uit het opwerkingsbedrijf: niks mee te maken. 
Nee, wij zetten onze vuilniszak bij de buren en wassen onze handen 
in onschuld. De opdracht "na te jagen, hetgeen de vrede en onderlinge 
opbouwing bevordert", en aldus de belofte van het Rijk van vrede en 
gerechtigheid waar te maken 15, houdt volgens het rapport "Energiebe-

13 A. B. Lovins. 
"w. A. Smit en G. van Dijk. in: Wetenschap en Samenleving. augustus 1974. pag. 18-24. 
15 Nieuw Testament. brief aan de Romeinen, 14: 17-19. 
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leid" van de CDA-instituten kennelijk op bij de Nederlandse grens en 
in 1985 16. 

Dit lijkt ons niet de bedoeling van deze bijbelse opdracht. Op de CDA
studiedag over energie, op 25 maart 1975, dachten anderen er ook zo 
over. Daarom is het wellicht goed nader in te gaan op het verband 
tussen kernenergie en een bepaald soort nucleaire explosieven: kern
wapens. 

KERNENERGIE EN KERNWAPENS 

Kernreactoren produceren onvermijdelijk grote hoeveelheden plutonium. 
Van plutonium-239 kan men atoombommen maken 17, Het plutonium 
dat in een kernenergie-reactor wordt gevormd, is weliswaar niet opti
maal, maar toch wel bruikbaar voor effectieve kernwapens. Acht kilo 
plutonium uit een kernenergie-reactor, d.w.z. een klont ter grootte van 
een voetbal, is genoeg voor een bom om een middelgrote stad te 
verwoesten. Zo'n bom komt overeen met 20 kiloton TNT; zo'n stad was 
Nagasaki. Een tegenwoordige kerncentrale van 1000 megawatt produ
ceert per jaar genoeg plutonium voor 25 van dat soort bommen. 

De techniek van het maken van kernwapens is niet meer geheim. 
Bommen-ontwerper Tay/or heeft gezegd, dat wat slimme scheikunde
of natuurkunde-studenten, als ze plutonium hebben, in een paar weken 
een atoombom kunnen ontwerpen en maken. De chemische stoffen en 
de apparatuur die daarvoor nodig zijn, kan men gewoon in de handel 
krijgen. Dit is kort geleden bevestigd, toen een 20-jarige student in vijf 
weken een ontwerp voor een ruwe bom op papier zette, die volgens 
een expert grote kans van exploderen zou hebben gehad. De student 
maakte daarbij alleen gebruik van openbare boeken en documenten 18. 

Hij ging bij de berekeningen uit van materiaal zoals het uit de reactor 
komt. Het is nog gemakkelijker met het meer gezuiverde plutonium, 
dat in een opwerkingsbedrijf uit het afval van een kernenergie-centrale 
gehaald wordt. 

Plutonium kan gestolen worden, met of zonder geweld. Het kan gestolen 
worden voor verkoop op een 'zwarte markt', of voor direct, 'eigen' 
gebruik. Het controlesysteem van een opwerkingsbedrijf kan nooit 
helemaal waterdicht zijn. Met de huidige veiligheidsmaatregelen van 
de International Atomie Energy Agency kan alleen het verdwijnen van 

H Ook de snelle kweekreactor komt in het rapport niet voor. Hij staat over de grens en zou 
rond 1995 commercieel moeten worden. 
1] Het kan ook met uranium-235, maar dan moet hoog verrijkt uranium gemaakt worden. Daar
voor is een uraanverrijkingstechnologie nodig. zoals die van de - mede door Nederland -
ontwikkelde ultracentrifuge. Export van deze technologie betekent. dat voor het importerende 
land de belangrijkste drempel iS weggenomen voor het maken van uranium-atoombommen, die 
tevens het slaghoedje vormen voor waterstofbommen. De ontwikkel ing van de verrijkings
technologie dient mede tegen die achtergrond beoordeeld te worden. Zie verder P. Boskma. 
W. A. Smit en G. de Vries: "Uraniumverrijking". Boerderijcahier 7501; Enschede. juni 1975; 
met name pag. 71-82. 
lE New Scientist. 27 maart 1975. pag. 799-800; NRC-Handelsblad. 1 maart 1975. pag. 1. 
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kernmateriaal ontdekt worden; L'e kunnen het niet voorkomen, temeer 
daar de controle periodiek gebeurt en niet continu. Bovendien kan 
men, zelfs met een goed controlesysteem, onmogelijk ontdekken of 
er kleine beetjes van grote hoeveelheden verdwijnen. 

Met de invoering van kernenergie worden zo voor allerlei groepen men
sen mogelijkheden geschapen om zich van kernwapens te voorzien. Dit 
kunnen misdadigers zijn, die met kernwapens economische chantage 
willen plegen, politie-ingrijpen willen ,afschrikken', en dergelijke. Het 
kan ook een terroristengroep zijn, waarvan er 50 of meer zouden be
staan. En het kunnen opstands- en bevrijdingsbewegingen zijn, die niet 
alleen in het eigenlijke conflictgebied vechten, maar meer en meer ook 
daarbuiten. Het is belangrijk onderscheid tussen deze groepen te 
maken. Zij zullen verschillen in de mate waarin ze met levensgevaar 
kern materiaal willen stelen of een atoombom maken. Het woord zelf
moordcommando bestaat al lang. In het nauw gedreven mensen, die 
voor hun vrijheid willen vechten, zijn tot grote offers in staat. Daarvoor 
hoeven wij hun vrijheidsopvatting niet te delen. De bezetters van 
1940-1945 deelden die ook niet met hen die wij nu verzetshelden noe
men. 

Het gevaar van kernwapens is niet beperkt tot de vernietigende explosie 
zelf. Deze kan het begin zijn van een escalatie van geweld: een ketting
reactie van geweld en tegengeweld, die in een wereld vol atoomwapens 
catastrofaal kan aflopen. Als het conflict beperkt blijft, zit het gevaar 
van een ruwe atoombom niet alleen in het vernietigende effect, maar 
vooral ook in de besmetting van een groot gebied met radioactieve 
stoffen, waaronder plutonium 19,20,21, 

Iklé, directeur van de Amerikaanse Arms Control and Disannament 
Agency, acht pogingen tot kern-terrorisme waarschijnlijk onvermijdelijk 
en niet tegen te houden. "We zijn in wezen weerloos tegen bedreigingen 
met een kernaanval, die uit zeer veel verschillende hoeken zou kunnen 
komen. (-) Stel je voor dat een kernexplosie een halve Amerikaanse 
stad verwoestte, (-) en dit blijkt het werk te zijn van een organisatie 
van toegewijde mensen, zonder een duidelijk nationaal gebied (-)". 
Het effect, zei Iklé, zou kunnen zijn, dat de Verenigde Staten hun 
grenzen voor reizigers en handel sluiten en voorzien van "dezelfde 
strakke en precieze controles en bewaking die binnenslands zouden 
worden ingesteld. Dit zou ons land fysiek beschermen, maar geestelijk 
vernietigen" 23 

Tijdens het symposium "Tussentijds Bestek 1975" zei Casimir: "Ik 

19 P. Boskma, in: Wetenschap en Samenleving. augustus 1974, pag. 13·17. 
2G M. Willrich and Th. B. Taylor: .. Nuclear Theft - Risks and Safeguards"; Ballinger Publish· 
ing Company, Cambridge, U.S.A.; 1974. 
21 F. Barnaby. in: New Scientist, 1 mei 1975, pag. 243-24Q. 
22 F. Barnaby. in: New Scien!is!. 29 mei 1975. pag. 494-497. 
23 D. Greenberg. in: New Scienlis!, 13 maart 1975, pag. 658-659. 

52 Politiek perspectief, september/oktober 1975 

gE 
of 
lij 
or 
ui 

D 
in 
H 
ra 
zi. 
bE 
w 
kl 
gE 
al 

D 
Z! 
hE 
al 
dl 
in 
el 
w 
v, 
di 
w 
m 

Ti 
s( 
dl 
bi 
Pi 
di 
D 
gl 
m 
ui 
Ol 

" 
Ut 
25 

26 



ti 

geloof niet dat we met kernenergie op de juiste weg zijn. Ik betwijfel 
of de pol itieke stabi liteit van de wereld voldoende is om de noodzake
lijke beveiliging op lange termijn te kunnen waarborgen en ik vrees dat 
ongelukken en daden van terreur, die ongetwijfeld zullen voorkomen, 
uiteindelijk zullen leiden tot fascistische en militaire regeringsvormen 24 

KERNENERGIE EN DEMOCRATIE 

De invoering van kernenergie houdt indirect, maar onvermijdelijk, gevaar 
in voor de democratie. 
Het afval van kerncentrales bevat giftige stoffen die generaties lang 
radioactief zijn, waaronder plutonium, waarmee kernwapens te maken 
zijn. Bij een aanslag op een afvaltransport of -opslagplaats kunnen, 
bedoeld of onbedoeld, radioactieve stoffen vrijkomen en verspreid 
worden. Met het hierbij, of uit een opwerkingsbedrijf gestolen plutonium 
kunnen bovendien ook bruikbare kernwapens gemaakt worden. De 
gevolgen van zulke aanslagen en diefstallen verschillen daardoor nog
al van bankovervallen of vliegtuigkapingen. 

De veiligheidsmaatregelen verschillen dienovereenkomstig. Voorgesteld 
~Un o.m. ten aanzien van het opwerkingsbedrijf: beperkte toegankelijk
heid tot het kernmateriaal, antecedentenonderzoek van werknemers, 
altijd met twee personen werken, continue controle tijdens het werk 
door bewakers of een gesloten tv-circuit, voortdurende inspectie van 
in- en uitgaande personen. Buiten het bedrijf krijgen we te maken met 
elektronische beveiliging, gewapende en ongewapende patrouilles en 
wachtposten enz., en een uitgebreide politiemacht voor de beveiliging 
van transporten 25 Recenteiijk heeft ook Frank/in, voorzitter en zakelijk 
directeur van de Engelse Nuclear Power Company, gezegd dat er ge
wapende bewaking nodig zal zijn om kernenergiebedrijven te bescher
men, met name het opwerkingsbedrijf 26 

Tijdens het in 1974 gehouden symposium van het Verbond van Weten
schappelüke Onderzoekers over "Problemen van kernenergie" werd 
duidelijk gemaakt wat de consequentie van deze ontwikkeling is. "Het 
betekent (-) een grondige controle op de betrouwbaarheid van alle 
personeel dat hier ook maar iets mee te maken heeft: van centrale
directeur tot en met de kinderen van de chauffeurs van de transporten. 
Daarbij worden personen met afwijkende opvattingen altijd als verdacht 
gezien. in de huidige situatie zou dit bijvoorbeeld voor sympathisanten 
met de Palestijnse bevrijdingsbewegingen kunnen gelden. Nodig worden 
uitvoerige registraties van veiligheidsdiensten en het min of meer 
openlijk bespioneren van werkers op dit terrein. We kennen de effecten 

"H. B. G. Casimir. in: "Nederland en grenzen aan de groei"; Aula 548; uig. Het Spectrum. 
Utrecht; 1975. 
25 Zie noot 20. 
26 New Scientist. 10 juli 1975. pag. 93. 
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uit de koude oorlog. Ze zijn uiterst gevaarlijk voor een levende demo
cratie en voor sociale verandering. Ze zijn onvermijdelijk een tendens 
tot law and order, een vermindering van politieke vrijheid en een rem 
op de vrije meningsuiting. Wanneer de reactoren er eenmaal staan, 
is het voor een regering vrijwel onmogelijk om aan deze druk te ont
komen." 27 

Het enige dat in het rapport van de CDA-instituten over deze proble
matiek wordt gezegd, is: "Het zijn niet de reactoren die een bedreiging 
vormen, maar veeleer degenen die van welke publieke voorziening dan 
ook misbruik zouden maken om hun doelen te bereiken" (pag. 60). Het 
realiteitsgevoel dat hieruit spreekt, is hetzelfde als dat van iemand die 
zegt: het is niet het geladen geweer in de kindercrèche, dat gevaarlijk 
is, het zijn de kinderen. De gevolgen van misbruik zijn echter onverge
lijkbaar. 

DE NOODZAAK VAN KERNENERGIE 

De noodzaak van kernenergie wordt gebaseerd op verwachtingen over 
de groei in het energieverbruik. Deze zijn in het onderhavige rapport: 
4,1 % tussen 1975 en 1980, en 4,0 % tussen 1980 en 1985 (pag. 17, 
tabel 1). Daarentegen is de Energienota van de minister van Economi
sche Zaken gebaseerd op een groei in het energieverbruik van 4,5 % 
tussen 1975 en 1980, en 2,2 % tussen 1980 en 1985 28. Daarna wordt 
in het rapport bedacht hoeveel olie en kolen we willen invoeren. Er 
wordt een schatting gemaakt van de kosten van elektriciteit uit kern
reactoren, vergeleken met die uit fossiel gestookte centrales. 

Het is nog maar de vraag of kernenergie voordeliger zal zijn. Een vol
ledige kostenberekening ontbreekt; er zijn twijfels over de juistheid 
van de gemaakte berekeningen. Zo wordt bijvoorbeeld in de Energienota 
uitgegaan van een bedrijfstijd van 74 % voor een kerncentrale; in het 
rapport van de CDA-instituten wordt gerekend met een bedrijfstijd van 
70 %. De werkelijke gemiddelde bedrijfstijd van kerncentrales tot nu 
toe is 55 % 29, 30. 

Vervolgens 'blijkt', dat we kerncentrales nodig hebben. De minister 
van Economische Zaken acht drie kerncentrales van 1000 megawatt 
(MW) in 1985 nodig. Volgens tabel 18 in het rapport "Energiebeleid" 
moet er in 1985 nul tot 3,5 maal 1000 MW door kerncentrales worden 
geleverd en hebben we over vijftien jaar ongeveer 8 kerncentrales à 
1000 MW nodig en over vijfentwintig jaar 15 tot 23. Deze cijfers zijn 
kennelijk gebaseerd op prognoses van de NV Samenwerkende Elektri
citeits Produktiebedrüven (SEP) en Shell Nederland Verkoop (SNV), 

27 Zie noot 19. 

28 Energienota; Tweede Kamer. zitting 1974-1975. stuk 13 122. nr. 2. 
29 J. A. R. Hoefnagels. in; Politiek perspectief, maart-april 1975. pag. 53-71 
30 H. J. M, de Vries. in; Economisch Statistische Berichten, 20 augustus 1975, pag. 784-790, 
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gezien de overeenkomst tussen tabel 11 in het rapport van de CDA
instituten en andere literatuur 31. 

De noodzaak van kernenergie wordt gebaseerd op een verwachte vraag 
naar energie. Die vraag is grotendeels ontstaan door een aanbod van 
grote hoeveelheden goedkope energie, zonder enige noodzaak tot zui
nigheid voor grote en kleine consumenten. Integendeel, zij worden 
gestimuleerd tot verbruik door energieverkopers als SEP en SNV. Daar
mee is niet bedoeld de SEP en SNV tot zondebok te verklaren. Zij 
proberen, zoals elk bedrijf in een systeem van vrije, bedrijfsgewijze 
produktie, de consumptie aan te passen aan de produktie en willen 
vervolgens de produktiecapaciteit vergroten, want zie: de vraag neemt 
toe. Zo gauw de omstandigheden zo veranderen, dat nog meer produktie 
ongunstig wordt (door milieukosten of olieprijzen bijvoorbeeld), 'past' 
de vraag 'zich aan'. 

De vraag naar energie is helemaal niet zo hard als de commissie van 
de CDA-instituten wil doen voorkomen. Twee voorbeelden: in het 
centraal kantoor van Shell in Den Haag daalde - onder invloed van de 
besparingsmaatregelen - in 1974 het gasverbruik met 16,3 %, het olie
verbruik met 16,7 % en het elektriciteitsverbruik met 18,5 % 32; hoewel 
in Los Angeles in de Verenigde Staten bezuinigingsmaatregelen in mei 
1974 werden opgeheven, bleef het elektriciteitsgebruik in de zomer van 
dat jaar 10 à 20 % onder dat van zomer 1973. Ook in het gasverbruik 
ontstond een blijvende vermindering 33 

De vraag naar energie wordt vooral bepaald door sociale en econo
mische processen. Voorbeelden zijn: 

In de industrie, grootste energieverbruiker met 34,5 % van het totaal: 
zolang energiekosten slechts 5 % van het totaal uitmaken, is het 
geen serieuze post om op te bezuinigen. Korting op de energieprijs 
bij grote afname is in feite subsidiëring van verspilling. Recycling, 
wat minder energie kost, gebeurt pas als het ook minder geld kost 
dan gebruik van nieuwe grondstoffen en milieubelasting. 

- In het huishoudelijk verbruik, dat 25 % van het totaal omvat, waar
van viervijfde aan ruimteverwarming opgaat: als een zonnecollector 
niet concurrerend is met de cv op gas, mede gezien het gebrek aan 
service, en de architect weet er niet mee te bouwen, dan nemen we 
er geen. 

In de vervoersector, die 11,5 % van het totaal uitmaakt, waarvan 
94 % door weg-, scheepvaart- en vliegverkeer en 6 % door trein
verkeer verbruikt wordt: volgens berekeningen van de Ford Foun-

31 J. A. Over & A. C. Sjoerdsma (red.); publikatie nr. 19 van de Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek; Den Haag, 1974; pag. 27-35. 

32 H. Hoog, tekst van een voordracht gehouden op 13 maart 1975 t.g.v. het symposium "De 
natuurkunde en de energie" in Nijmegen. 
" O. N. Morris; "Effects of Energy Shortages on the Way we Live"; Rand Corporation, P-5377; 
Santa Monica, California, december 1974. 
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dation is treinvervoer 4x zo efficiënt als vervoer per truck en 63x zo 
efficiënt als per vliegtuig. Als echter de benzinekosten van de auto 
lager zijn dan de treinkosten en het bovendien makkelijker lijkt (is), 
gaan we met de auto. De energiekosten om een vrij grote auto te 
maken, komen overeen met 3 ton olie, die voor 80 % in het staal 
van de auto zit. 

Dit alles wordt gestimuleerd door ons sociale gedrag: als de buren 
een elektrische vaatwasser hebben en met een grote auto naar Spanje 
met vakantie gaan, willen wij ook. 

WE KUNNEN ZONDER KERNENERGIE 

Beter een weinig met gerechtigheid, dan 
grote inkomsten met onrecht. 
(Spreuken, 16, 8) 

Een goed energiebeleid zal de voorwaarden moeten scheppen die bo
vengenoemde processen afremmen: 

een beperking van de wildgroei van produktievormen; 

minder grote inkomensverschillen, die energieverslindende status
symbolen minder 'nodig' maken; 

recycling en efficiëntere produktieprocessen in de industrie; 

een progressief elektriciteitstarief; 

een selectief industriebeleid met betrekking tot industrieën die veel 
energie verbruiken (men kan bijvoorbeeld grote vraagtekens zetten 
bij de 'prognose', dat de industrie met het grootste energieverbruik 
per arbeidsplaats, nl. de primaire metaalindustrie, in 1985 vijf maal 
zoveel als in 1970 zou moeten verbruiken 34; ook de recente uitbrei
dingsplannen van DSM zijn in deze context wat merkwaardig); 

snellere invoering van zonnecollectoren en isolatie van huizen dan 
waarop het rapport van de CDA-instituten onder andere gebaseerd 
is; 

kleinere en efficiëntere auto's, dure benzine en olie en een concur
rerend openbaar vervoer. 

Allemaal maatregelen, die onze 'vraag' naar energie veel verder kunnen 
beperken dan het rapport uit CDA-kring en de nota van de minister van 
Economische Zaken voorstellen. Zo zouden we kunnen uitkomen op 
een energieverbruik dat kernenergie overbodig maakt 35. Recentelijk 
heeft Mansholt voor de Europese Gemeenschap een scenario opgesteld, 
hoe dat kan 36: 

34 Zie noot 31. 

35 J. J. Hallers, in, Wetenschap en Samenleving. augustus 1974. pag. 24-32. 
36 S. L. Mansholt, in, De Nieuwe Linie. 11 juni 1975. pag. 1 en 4. 
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1975-1985: produktiegroei 2,5 %, groei energiegebruik 1,7 % 
1985-1995: produktiegroei 1,5 %, groei energiegebruik 1 % 
1995-2000: produktiegroei 0,5 %, groei energiegebruik ° % 

Tijdens het eerder genoemde symposium .,Tussentijds Bestek 7975" 
besloot Casimir zijn lezing met de woorden: "Ik ben ervan overtuigd 
dat we met onze huidige vaaruigheden en kennis een levende creatieve 
maatschappij zouden moeten kunnen ontwerpen bij een veel lager ener
giegebruik dan het tegenwoordige. Een dergelijke samenleving behoeft 
niet afhankelijk te zijn van vernederend gezwoeg, maar ze zal wel een 
grotere levenskunst verlangen; in een dergelijke samenleving is welis
waar meer nadenken en meer inspanning nodig om plezierig en behaag
lijk te leven, maar juist die noodzaak zou kunnen helpen om onze be
schaving te redden."(22) Dat laatste zouden de CDA-partijen dan ook 
wel moeten willen. Als we afgaan op het rapport "Energiebeleid" van 
hun wetenschappelijke instituten, ziet het er niet naar uit. 

Weerwoord 
Als rapporteur van de Commissie Energiebeleid word je dan gevraagd 
hier een weerwoord op te geven en dan overvalt mij eventjes weer 
dat gevoel van mistroostigheid dat mij bekruipt als ik besef wat een 
kloof er kennelijk bestaat tussen onze hedendaagse wereld en hoe die 
wereld in de ogen van vele christenen eigenlijk zou moeten zijn. In 
dit speciale geval wordt dit gevoel nog versterkt door de - in weten
schappelijke kringen ongemeen felle - agressiviteit die mevrouw 
Nienhuys aan de dag legt, de wijze waarop zij ruimte geeft aan zaken 
waarover zij zelf bijzonder sterke gevoelens blijkt te bezitten, en het 
uitgesproken verwijt dat de commissie niets te maken zou willen hebben 
met bepaalde mogelijke gevolgen van ons aller handelen. Ik ben van 
mening dat zij daarmee onrecht doet niet alleen aan de commissie, 
maar - erger nog - aan de oprechte en zakelijke weging die moet 
plaatsvinden in onze parlementaire democratie. Ik ben van mening dat 
dat wegingsproces veeleer gediend is met zakelijke argumenten pro en 
contra dan met een emotionele betoogtrant die de demagogie dicht 
benadert. 

Het is erg moeilijk om een goed en evenwichtig weerwool'd op te 
schrijven omdat mevrouw Nienhuys een aantal zeer ongelijksoortige 
argumenten aélllvoert die, alvorens stuk voor stuk te kunnen worden 
behandeld, nog uit elkaar moeten worden gehaald. Ziende op welke 
wij:ce een in alle oprechtheid geschreven woord tegen je kan worden 
gebruikt, zelfs om je integriteit in twijfel te trekken, zal ik volstaan met 
te stellen dat een technische stellingname over reactorveiligheid niet 
kan worden weersproken met argumenten over onze levensstijl, dat je 
argumenten die op verschillende tijdsspannen betrekking hebben niet 
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tegenover elkaar hoeft te zetten, dat economische argumenten (bijv. 
wat betreft de groei) niet mogen worden weerlegd met filosofische 
argumenten (bijv. de vraag of groei wel positief moet worden beoor
deeld), dat praktische argumenten (bijv. inzake de olieaanvoer in de 
komende jaren) niet kunnen worden afgedaan met ideologische (zoals 
bijv. over een maatschappij waarin de mens geen wolf meer zal zijn). 

Verder zou ik er mee willen volstaan te verwijzen naar de teksten, 
gepresenteerd op het op 4 mei 1975 in Utrecht gehouden congres 
"Gevolgen van het gebruik van nucleaire en fossiele energiegrondstof
fen voor gezondheid en milieu" 1, en naar de door minister Lubbers 
opgedragen studies over reactorveiligheid, de splijtstofcyclus en de 
volksgezondheid 2. 3. 4. Ik geef mij daarbij rekenschap van een neiging 
die ik bij mevrouw Nienhuys bespeur, nl. de neiging om de mening 
van deskundigen als niet ter zake doende opzij te zetten en te vervangen 
door beelden waarin alle denkbare en zelfs ondenkbare gevaren van 
kernenergie met een schijn van onvermijdelijkheid worden omgezet in 
werkelijkheid. Prudentie is goed: die zult u ook aantreffen bij de mensen 
die verantwoordelijkheid dragen voor de politieke besluitvorming en 
voor de voorziening van onze samenleving met de energie waar zij om 
vraagt. Die prudentie mag echter niet verworden tot een houding van: 
right or wrong, geen kernenergie. Een strijd waarvoor elke christen, 
en ook het CDA, wil vechten, is de strijd voor een nieuwe mens in een 
nieuwe wereld. Als mevrouw Nienhuys daaraan nu eens een positieve, 
waardevolle bijdrage zou willen leveren, dan kunnen we elkaar vinden. 

A. C. Sjoerdsma* 

• Ir. Sjoerdsma. directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek te Den Haag. was 
rapporteur van de Commissie Energiebeleid van de wetenschappelijke instituten van KVP. ARP 
en CHU. (Red.). 

1 Atoomenergie en haar toepassingen. 1975. nr. 9. 

2 "RiSico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland"; studie van de NV Samenwerkende 
Elektriciteitsproduktiebedrijven, Ultracentrifuge Nederland NV en Interfuel BV; 1975. 

3 "Kerncentrales en volksgezondheid - invloed van kernenergie op volksgezondheid en milieu 
in Nederland bij een totale capaciteit van 3500 MWe"; advies van de Gezondheidsraad; Rijswijk, 
1975. 

4 "Veiligheidsaspecten van de splijtstofcyclus in Nederland"; rapport van de Commissie Reac
torveiligheid"; 1975. 
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Respons 

K. F. J. Niebling'~ 

De multinationale onderneming 
Eén van de aspecten die De Vries 
noemt in zijn artikel in Politiek perspec
tief, is verschuiving van de multinatio
nale onderneming (MNO) als inves
teerder naar de rol van de MNO als 
contractor, daartoe gedwongen door 
de overheid, die een vollediger controle 
wil uitoefenen op het geïnvesteerde 
kapitaal (pag. 32). Men kan zich af
vragen of: 

1. de MNO's deze opgedrongen ver
schuiving van investeerder naar 
contractor zullen accepteren, of dat 
zij ook zullen zoeken naar alterna
tieven; 

2. de machtsinvloed van sommige 
kleine, grondstofarme landen ver
zwakt wordt, en die van grote, 
grondstofrijke landen versterkt 
wordt, door deze verschuiving van 
de functie van de MNO; 

3. de grotere invloed van nationale 
regeringen op het investeringsbe
leid een sterkere nationalistische 
tendens zal veroorzaken in de we
reld. 

a) Functieverschuiving van de MNO 

Een belangrijke functie van een MNO 
.t is de herinvestering van geldmiddelen 

verkregen uit winsten, in research, 
development en produktiemiddelen en 
in de groeiende ervaring en de uit-

breiding van de staf van medewerkers. 
De koppeling en terugkoppeling tussen 
produktie en voortgezet onderzoek, met 
als resultaat de creatie van nieuwe 
technieken en produkten, zal bij natio
nalisatie vaak verloren gaan; vrijwel 
geen land ter wereld, zeker geen ont
wikkelingsland, is in staat deze uiterst 
zware en veeleisende taak naar be
horen te vervullen. Alleen in de Ver
enigde Staten, de Sowjetunie en enke
le andere industrielanden vindt men 
regeringsinstituten en genationaliseer
de ondernemingen die zowel produktie 
als research en development verrich
ten. Vaak zijn deze instituten boven
dien werkzaam in strategisch belang
rijke sectoren, zoals bewapening, 
kolen, staal, ruimtevaart en atoomin
dustrie; de ervaring leert, dat de rege
ringen van deze landen een embargo 
leggen op de toepassing van hun be
langrijkste technieken in andere lan
den, vooral in landen waarmee men 
niet kan of wil samenwerken. 

Terwijl in Nederland, binnen de over
heidssfeer, een overheidsbedrijf als 
DSM een voorbeeld is van een inten
sieve relatie tussen speurwerk, produk
tie en investeringsbeleid, valt niet aan 
te nemen, dat het gemakkelijk zal zijn 
te denken aan eenzelfde overheidsbe
drijf in een ontwikkelingsland, en nog 
moeilijker wordt het te denken aan een 

• Drs. Niebling heeft ons deze kanttekeningen gezonden naar aanleiding van het artikel "De 
verantwoordelijkheid van de multinationale onderneming". van de hand van dr. J. L. K. F. de 
Vries, in Politiek perspectief, januari-februari 1975. De schrUver van deze reactie is werkzaam 
bij de Koninklijke/Shell Groep; uiteraard geeft hij In deze notitie zijn persoonlijke mening. 
(Red.) 
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supranationale koppeling tussen over
heidsbedrijven in Nederland met die 
in andere landen. 
Interessant hierbij is, dat in de ruimte
vaarttechniek een dergelijke koppeling 
wèl is ontstaan en blijkbaar werkt -
zij het in een niet-concurrerende om
geving - in deze strategisch belang
rijke sector. Ik doel op de European 
Space Research Organisation. 

De MNO zou inderdaad, zoals De 
Vries opmerkt, haar werkgebied kun
nen verleggen van investeerder naar 
contractor, d.W.Z. aannemer van ob
jecten ten behoeve van de investeer
der. Het is echter de vraag of de MNO 
deze, of alléén deze uitwijkmogelijk
he:d zal benutten; immers, het funge
ren als contractor betekent inderdaad 
het verkleinen van het tijdrisico-ele
ment van een periode van meer dan 
tien jaar tot een periode van minder 
dan vijf jaar. Maar het totale pakket 
(politieke èn contractuele) risico's die 
de MNO's door deze verschuiving 
lopen, zal niet belangrijk verminderen. 

De MNO zou ook kunnen besluiten, 
althans voor een deel, in sterkere mate 
andere paden te bewandelen en bij
voorbeeld kunnen verkiezen om haar 
kennis, ervaring en personeel te be
nutten in de internationale handel, 
financiering en verzekeringen. Op deze 
gebieden zal zij nog geruisloos en 
zonder al te veel belemmering kunnen 
opereren, zonder het gevaar te lopen 
van chantage met het lokaal gebonden 
produktieapp8raat, dat haar eigen 
creativiteit heeft doen ontstaan. Het 
voordeel van sommige van de ge
noemde activiteiten is de verkleining 
van het tijd risico-element tot perioden 
die meestal korter zijn dan twee jaar, 
en de grotere internationale mobiliteit 
die de MNO krijgt. Het totale risico
pakket zal dan overigens nog weinig 
minder zijn dan dat van investeerder 
of contractor. 

Er is ook de mogelijkheid voor de 
MNO om ham investeringsactiviteiten 

in de toekomst niet meer te verrichten 
vanuit een 18nd met een ongunstiger 
wordend klimaat voor dergelijke activi
teiten, maar vanuit en ten behoeve van 
gunstiger gebieden. Gunstig in die be
tekenis, dat het regeringsbeleid over 
een vrij lange periode stabiel blijft en 
positief ten aanzien van ondernemings
gebonden investeringen. 

Resteert de vraag wat de invloed van 
deze uitwijkmogelijkheden zal zijn op 
een land als Nederland, dat tal van 
grote MNO's kent. De verschuiving 
van de activiteiten van de MNO van 
langlopende investeringsprojecten naar 
projecten met een kleiner tijdrisico
element zal zonder twijfel een destabi
liserend element zijn voor ons land; 
de langjarige zorg en waakzaamheid 
voor de, in hun lokatie, gefixeerde in
vesteringen valt dan geleidelijk weg 
en wordt vervangen door het 'mana
gen' van snellopende projecten. 

Aantasting van het investeringsbeleid 
van de Nederlandse MNO, of een 
vrijwillige functieverschuiving door 
deze MNO, zal vermoedelijk een ver
zwakking betekenen van de invloed die 
ons land in West-Europa bezit. 

b) Machtsevenwicht 

Wanneer men het huidige machtseven
wicht binnen West-Europa zou analy
seren, dan zou blijken dat de MNO 
hierin een belangrijke rol vervult. Zon
der de MNO in Nederland, of zonder 
de Multidisciplinaire Financierings-In
stituten (MOF) in België, zou het 
machtsevenwicht in West-Europa be
langrijk kunnen verschuiven ten gunste 
van de meer nationalistische, bevol
kingsrijke, grondstofrijke en dus mach
tiger landen. 

Naar verhouding is de invloed van 
Nederland in West-Europa groot door 
de grote MNO's, die machtig zijn om
dat zij een groot potentieel aan kennis, 
ervaring en creativiteit bezitten en dit 
potentieel kunnen gebruiken, of niet 
gebruiken, voor investeringen. Deze 
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intentie of aversie om te investeren 
geeft de MNO op indirecte wijze macht. 
Bovendien bezit de MNO veelal gro
tere vrijheid om te investeren dan vele 
- nationale - overheidsinstanties of 
genationaliseerde ondernemingen, wat 
wordt veroorzaakt door de groeiende 

I gevoeligheid van vele 'investering
ontvangende' landen, voor inmenging 
door andere landen en staatsbedrijven. 
(Zo beziet SP de grotere Britse rege
ringsinvloed in de financiële structuur 
van haar bedrijf met gemengde gevoe
lens, omdat zij vreest dat haar vrijheid 
van handelen in Alaska door de Ver
enigde Staten beknot zou kunnen wor
den). 
Vermindering van de macht van de 
Nederlandse MNO's zal vermoedelijk 
een verarming veroorzaken in Neder
land, door een verschuiving van het 
machtsevenwicht ten gunste van lan
den zoals Frankrijk en Engeland. (Na 
de recente oliecrisis en het olie-embar
go tegen Nederland zal de relatief 
sterke positie van Rotterdam, als pro
duktiecentrum voor West-Europa, ten 
aanzien van Le Havre c.a. in een ver
sneld tempo verzwakken, omdat de 
functie van Rotterdam als producent 
en leverancier van geraffineerde aard
olieprodukten en chemische grondstof
fen aan tal van Westeuropese landen, 
is aangetast door de gebleken ver
schillen in buitenlandse politiek tussen 
Nederland en andere Westeuropese 
landen. Ten gevolge daarvan zullen 

deze landen in de toekomst niet meer 
zo afhankelijk willen zijn van de leve
ring van produkten van vitaal belang 
uit een land dat een andere politieke 
koers vaart, of de schijn hiervan wekt, 
tijdens internationale crisissituaties. 

c) Nationaliteitsversterking 

Zal de grotere nationale invloed, ver
oorzaakt door nationalisaties, niet lei
den tot een sterk doorzettende natio
nalistische tendens in vele landen? 
Frankrijk, met zijn sterk nationalisti
sche en elitaire opleidingsstructuur, 
bezit reeds een krachtige koppeling 
tussen regering en industrie. De resul
taten van deze nationale industrie 
worden veelal door de regering actief 
gebruikt ter vergroting van het natio
nale potentieel en van de Franse in
vloed. 

Moet men hiermee gelukkig zijn? Be
tekent nationalisatie ook hier niet een 
verarming van mogelijkheden en een 
overheersing van dát land over een 
land dat zijn industrie ondergeschikt 
maakt aan zijn politieke activiteiten? 
Zullen deze nationalisaties niet leiden 
tot het ontstaan van tai van corpora
tieve staten (Duitsland tussen 1935 en 
1945), met als resultaat een verschui
ving van de concurrentie tussen on
dernemingen naar concurrentie tussen 
landen, met als uiteindelijk gevoig het 
openlijke conflict tussen landen: oor
log? 
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Boeken & brochures 

Helpt ontwikkelingshulp? 

Willem Gustaaf Zey/stra: "Aid or Oeve/opment - The relevanee of development 

aid to problems of developing countries"; uitg. Sijthoff, Leiden; 1975; 268 pag.; 

f55,-. 

De vraag die men zich kan stellen 
wanneer men Zey/stra's dissertatie 
heeft doorgelezen, is wat de auteur nu 
eigenlijk heeft proberen duidelijk te 
maken. Het boek handelt blijkens de 
ondertitel over de relevantie van ont
wikkelingshulp voor problemen van 
ontwikkelingslanden. Wanneer een di
plomaat met een grote ervaring in ont
wikkelingslanden zoals de heer Zeyl
stra - thans Nederlands ambassadeur 
in Nigeria -- uit eigen waarneming 
een bepaalde visie heeft gekregen op 
de effecten van ontwikkelingshulp ten 
aanzien van landen in ontwikkeling, 
dan zou hij naar mijn mening beter 
een andere, meer op de praktijk ge
richte opzet van zijn boek hebben kun
nen kiezen en richtlijnen hebben kun
nen geven voor het beleid van de 
donorlanden. De auteur houdt zich wat 
dit betreft op de vlakte en de lezer 
houdt daardoor, wanneer hij aan het 
eind van het boek is gekomen, een 
wat onbevredigd gevoel over. 

De heer Zeylstra stelt in zijn boek de 
basisgedachte van de ontwikkelings
hulp aan de orde. Hij kiest daarvoor 
geen puur economische benadering, 
hoewel hij met instemming Myrdal 
citeert (pag. 89) waar deze zegt: 
"Economists have always been the 
cavalry of the social scientists and 
have enjoyed the status corresponding 
to this rale. It is la us the politicians 
turn for advice; it is to us they listen". 

Naast de economische benadering, die 
naar de mening van de auteur in de 
praktijk te zeer domineert, plaatst hij 
het ontwikkelingsvraagstuk in een his
torisch en ten sociologisch kader, 
waartussen hij weer de nodige verbin
dingslijnen weet te leggen. Het is een 
verdienste van Zeylstra's proefschrift, 
dat hij - en wellicht dat daar toch 
iets van ervaring in meespeelt - weet 
te relativeren en de bezwaren tegen de 
eenzijdige Westelijke visie dUidelijk 
onder woorden weet te brengen. 

In het eerste hoofdstuk van zijn boek 
geeft Zeylstra een overzicht van het 
denken over ontwikkelingshulp in de 
Westelijke landen, waarbij, blijkens een 
recent opinieonderzoek, de Nederland
se visie - in tegenstelling tot die in 
de meeste andere landen - is, dat 
ontwikkeling een legale eis is van 
arme landen in plaats van een beroep 
op de vrijgevigheid van de rijke lan
den. Het beeld dat de Westelijke lan
den bij het verlenen van hulp voor 
ogen staat, is de ontwikkeling van de 
arme landen naar hun eigen (Wester
se) model. Door de Marshall-hulp in 
de jaren na de oorlog is een snelle 
ontplooiing van de Europese landen 
aan deze zijde van het 'ijzeren gor
dijn' mogelijk geworden. In de jaren 
zestig hebben naast de Verenigde Sta
ten ook de Westeuropese landen in 
toenemende mate hun bijdrage gele
verd aan de ontwikkelingshulp, waarbij 
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de vroegere koloniale mogendheden 
de leiding hebben genomen. 

De auteur maakt duidelijk dat het 
eigenbelang de richting en de omvang 
van de ontwikkelingshulp van de rijke 
landen bepaalt. Naar analogie van de 
Marshall-hulp wordt ontwikkeling ge
lijkgesteld met economische groei. De 
eigen ontwikkeling van de arme landen 
wordt aan die groeidoelstelling onder
geschikt gemaakt. Slechts enkele lan
den, waaronder de schrijver Nederland 
er! Zweden rekent, "appear to combine 
a comparatively high degree of gene
rosity with a simi/ar degree of since
rity". 

Zeylstra besluit het eerste deel van 
zijn boek met een overzicht van de 
visies van een aantal economen van 
naam op het ontwikkelir!gsvraagstuk, 
als een zeker tegenwicht tegen de 
politieke beschouwingen in voorgaande 
hoofdstukken. 

Problemen van ontwikkelingslanden 

In deel 11, dat handelt over de speci
fieke problemen van ontwikkelingslan
den, tracht de auteur allereerst te ko
mer! tot een duidelijke omschrijving 
van wat onderontwikkeld-zijn eigenlijk 
wil zeggen. De economische benade
ring, waarin ontwikkeling gelijk kan 
worden gesteld met economische 
groei, is volgens de schrijver onvol
ledig. Een dergelijke definitie biedt 
alleen ruimte voor een verklaring van 
relatieve verschillen in ontwikkeling 
van arme en rijke landen, maar geeft 
onvoldoende basis voor een ontwik
kelingsvisie. 

Ontwikkeling is een subjectief begrip, 
dat dicht bij het welvaartsbegrip komt. 
Men zou een (subjectieve) scheiding 
tussen ontwikkelde en ontwikkelings
landen kunnen aanbrengen, waarbij tot 
de laatste groep de landen zouden be
horen die bereid zijn hulp van rijke 
landen te aanvaarden (China bijvoor
beeld is dan geen ontwikkelingsland). 
De schrijver onderscheidt derhalve 

twee elementen, en wel a) een achter
stand in leefomstandigheden, vergele
ken met de Westelijke landen, en b) de 
wil om die achterstand weg te werken, 
hetgeen een extra dimensie geeft aan 
het ontwikkelingsbegrip. 

Vervolgens gaat Zeylstra na hoe in de 
praktijk de vraag van ontwikkelings
landen om hulp tot stand komt. Landen 
met een 'kapitalistisch' systeem zuI
len eerder geneigd zijn hulp te accep
teren van de Westelijke landen, en 
ook eerder die hulp ontvangen dan 
andere landen. Daarmee wordt hulp 
teruggebracht van een economische tot 
een politieke zaak, met alle beper
kingen van dien. Dat houdt onder an
dere in dat de ontwikkelingslanden in 
het internationale economische bestel 
niet een positie innemen gelijkwaardig 
aan die van de rijke landen. Met name 
de GATT- en de IMF-regels zijn geba
seerd op de conventionele visie op de 
internationale handel, waarin de positie 
van de ontwikkelingslanden (anders 
dan als grondstoffenleverancier) nog 
geen rol speelde. Zeylstra gaat in dit 
deel van zijn betoog helaas voorbij aan 
een aantal moderne visies op het inter
nationale handelspatroon. Het is hier 
niet de plaats om daar dieper op in 
te gaan. Het betoog van Zeylstra zou 
echter aan waarde hebben gewonnen 
wanneer van de recente visies niet 
alleen de centrum-periferie-benadering 
van Singer, Prebisch en Myrdal zou 
zijn behandeld. 

De auteur stelt, terecht, dat in een ont
wikkelingsconcept terdege rekening 
moet worden gehouden met de sociale 
en culturele ontwikkeling van de ont
wikkelingslanden. Hij eindigt zijn boek 
met een lang historisch overzicht van 
de specifieke ontwikkelingen in Latijns 
Amerika, zwart Afrika en Azië. 

De waarde van Zeylstra's studie ligt 
in het feit dat hij de basis van het 
ontwikkelingsvraagstuk ter discussie 
heeft gesteld en daarbij heeft getracht 
te komen tot een benadering vanuit 
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zowel historisch als sociaal, cultureel 
en economisch oogpunt. Dat kan bij
dragen aan een betere meningsvorming 
over het hoe en waarom van ontwik
kelingshulp, en dat is op zich een 

goede zaak. Concrete Oplossingen 
worden, het zij nogmaals gezegd, niet 
gegeven. 

w. L. M. Adriaansen* 

* Drs. Adriaansen was tot voor kort werkzaam bij het directoraat-generaal voor Buitenlandse 
Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. (Red.) 

Ontvangen publikaties 
Wetenschap en politieke ideologie 

Themanummer van het maandblad 
Civis Mundi; uitg. Stichting Civis Mun
di, Den Haag; 1975, nr. 4; 40 pag.; 
f 5,50. 

In dit nummer wordt ingegaan op de 
relatie tussen het wetenschappelijke 
en het politiek-ideologische denken. In 
het kader van de bewustzijnsrevolutie 
die in de tweede helft van de jaren 
zestig over de Westerse wereld is 
heengegaan, is deze relatie in toene
mende mate een strijdpunt geworden. 
Ook in vorige nummers van Civis 
Mundi is dat strijdpunt al herhaaldelijk 
in discussie geweest. Het is een 
nieuwe, geseculariseerde versie van de 
oude strijd rond de relatie tussen ge
loof en wetenschap. In die strijd heeft 
de godsdienstig-religieuze denkvorm, 
die eeuwenlang het menselijk denken 
heeft overheerst, uiteindelijk het on
derspit gedolven, aldus inleider dr. S. 
W. Couwenberg. De opkomst en ont
wikkeling van het moderne en in
dustriële cultuurpatroon heeft geleid tot 
een nieuwe en gerationaliseerde denk
vorm met betrekking tot de ontwikke
ling en de problematiek van de men
selijke samenleving, die het eerst ge
stalte heeft gekregen in liberalisme, 
nationalisme, socialisme en anarchis
me, en daarna in de politiek-ideologi
sche reacties hierop van het traditio
nalistische, religieus georiënteerde 
denken: eerst het romantisch conser
vatisme en daarna de idee van de 
christen-democratie. Het themanummer 

bevat verder bijdragen van prof. Tin
bergen, prof. Von der Dunk, dr. Krae
mer, prof. Hoogerwerf, prof. Daudt, 
dr. Rietdijk en prof. Landheer. 

Links en rechts 

"Links en rechts in een empirisch 
perspectief", door dr. R. A. Roe; uitg. 
Swets en Zeitlinger, Amsterdam; 1975; 
234 pag.; f 29,65. 

In het politieke spraakgebruik nemen 
de begrippen links en rechts een cen
trale plaats in. Zij worden gebruikt om 
aan te geven dat er twee tegenge
stelde richtingen zUn waaruit regerin
gen, politieke partijen of individuen 
kunnen kiezen. In dit proefschrift wordt 
nagegaan welke betekenis aan de be
grippen links en rechts wordt toege
kend, en of een beschrijving van poli
tieke verschijnselen met de enkelvou
dige tegenstelling links-rechts wel 
adequaat is. Op grond van een uitge
voerd onderzoek, dat een sociaal-psy
chologisch stempel draagt, stelt de 
auteur vast, welke dimensies men kan 
onderscheiden in de politieke attituden 
van een groep studenten, waarbij wordt 
uitgegaan van acht verschillende ideo
logische oriëntaties. Uitvoerig gaat de 
schrUver in op kennis omtrent de poli
tiek en op de betekenis hiervan voor 
politieke attituden. 

De doorbraak en het socialisme 

Nummer 48 (5), mei 1975, van Eltheto, 
tijdschrift over godsdienst en politiek 
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(redactie: NCSV, Zeist); 74 pag.; 
f 15,- per jaar (verschijnt 4 maal). 

De hoofdmoot van dit nummer wordt 
gevormd door drie artikelen over de 
Doorbraak: de beweging die na de 
Tweede Wereldoorlog op gang kwam 
in christelijk Nederland ter doorbre
king van de confessionele scheidslij
nen, zowel kerkelijk als politiek. In 
deze aflevering ligt de nadruk op de 
politieke doorbraak. Deze vindt zijn 
organisatorische uitdrukking in de vor
ming van de PvdA, de Christen-demo
cratische Unie (een links-christelijke 
groepering, ontstaan uit het religieus 
socialisme), de Vrijzinnige Democraten 
(later van de PvdA afgescheiden en 
overgestapt naar de VVD); verder een 
aantal christelijk-historischen, een aan
tal katholieken, en voorheen niet
partijgebonden protestanten en huma
nisten. De nadruk ligt op het denken 
dat de doorbraak begeleidde en be
invloedde. Oick Boer schrijft over de 
ontwikkeling van het socialisme van 
wetenschap naar utopie, of de verbur
gerlijking van de sociaal-democratie. 
De doorbraak van christenen naar het 
socialisme noemt hij een doorbraak 
naar de sociaal-democratie, naar het 
reformistisch socialisme. Boer inter
viewt ook ds. Kroon over de beweeg
redenen van de groep hervormde pre
dikanten die in 1945 hun lidmaatschap 
van de SDAP publiekelijk motiveerden. 
Herman Meijer gaat in op het protes
tantse doorbraakdenken aan de hand 
van de figuren Banning en Dippel. 
Theo Salomink en Wiflibrord Rovers 
schrijven over het karakter van de 
PPR als een nieuw type doorbraak
partij, met alle overeenkomsten en 
verschillen. 

Gelijkwaardigheid 

Publikatie van de Wiardi Beckman
stichting; door H. A. van Stiphout; 
uitg. Kluwer, Deventer, 1975; 96 pag.; 
f 13,50. 

Deze publikatie van het wetenschappe
lijk bureau van de PvdA is bedoeld als 
afsluiting van het in 1970 door de WBS 
gestarte studieproject "Gelijkheid". De 
studies in dit kader beoogden een 
basis te leggen voor de oplossing van 
belangrijke politieke en maatschappe
lijke problemen voor de volgende tien 
jaar. Het onderhavige geschrift herin
nert aan de doelstelling van het pro
ject, en het bevat een samenvatting 
van de studies. In een nabeschouwing 
geeft de auteur een waardering van de 
resultaten. De socialistische politieke 
doelstellingen, die als uitgangspunt 
worden gehanteerd, moeten een con
sistent geheel vormen en berusten op 
opvattingen over mens en samenle
ving. Het motief voor de wijze waarop 
het project benaderd is, werd ingege
ven door de opvatting dat het vorm
geven aan onze samenleving kan 
plaatsvinden op grond van politieke 
denkbeelden. Hiermee verzet men zich 
tegen de opvatting, dat politiek ingrij
pen hoofdzakelijk of uitsluitend een 
zaak zou zijn van deskundigen (tech
nocratie) of van niet-geëngageerde 
functionarissen (bureaucratie). Even
min wordt het standpunt geaccepteerd 
dat de beste resultaten tot stand zou
den kunnen komen op grond van com
promissen tussen belangengroeperin
gen (corporatisme), terwijl ook het 
pragmatisme (het vinden en tot stand 
brengen van ad-hoe-beslissingen) van 
de hand wordt gewezen. 

Politieke fragmenten 

Door dr. H. Waltmans; uitg. Het We
reldvenster, Baarn; 1975; 85 pag.; 

f 8,90. 

Or. Waltmans, lid van de Tweede Ka
mer voor de PPR, bundelde en be
werkte een aantal van zijn bijdragen 
in de Tweede Kamer, en een aantal 
beschouwingen die hij publiceerde in 
dag- en weekbladen. In dit boekje be
handelt hij het bu itenlands beleid en 
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de NAVO, de Defensienota 1974, en 
de Europese Gemeenschap. De schrij
ver bestrijdt heftig de gedachte aan 
een Europese kernmacht, "het grootste 
gevaar voor de wereldvrede in de 
tachtiger jaren". Hij belicht de houding 
van de PPR inzake het Nederlandse 
lidmaatschap van de NAVO. Zijn partij 
blijkt wat de Europese Gemeenschap 
betreft, door tegenstrijdige gevoelens 
gekenmerkt te worden. Zorg bestaat er 
ten aanzien van de wijze waarop be
slissingen worden genomen, en met 
het oog op de democratische controle. 
Het zwaartepunt in de besluitvorming 
ligt immers niet bij het Europees Parle
ment, evenmin bij de Commissie, maar 
bij de Raad van ministers, en dat 
strookt niet met de verdragen. 

Gezondheid: onze zorg! 

Reactie op de Structuurnota Gezond
heidszorg; publikatie van de Groen van 
Prinstererstichting (wetenschappelÜk 
bureau van het GPV); uitg. De Vuur
baak, Groningen; 1975; 35 pag.; 
f 4,95. 

Dit rapport bevat een commentaar op 
enkele geselecteerde onderwerpen uit 
de Structuurnota Gezondheidszorg van 
staatssecretaris Hendriks. Geconclu
deerd wordt, dat de in deze nota ont
vouwde plannen eenzijdig gericht zijn 
op kostenbesparende bestuurlijk-orga
nisatorische maatregelen, terwijl een 
meer principiële bezinning op de func
tie van de gezondheidszorg ontbreekt. 
Het rapport stelt dat de Structuurnota 
onvoldoende aantoont dat de genoem
de structuurwijzigingen noodzakelijk 
zijn. Een zwaar accent wordt gelegd 
op de persoonlijke verantwoordelijk
heid voor de eigen gezondheid en die 
van anderen. Men toont zich voor
stander van een regionalisering waar
bij de zorg voor de gezondheid zoveel 
mogelijk in handen wordt gegeven van 
plaatselijke en regionale particuliere 
organisaties. Het wordt ongewenst 

geacht de regio's binnen de gezond
heidszorg te koppelen aan de te vor
men gewesten of provincies-nieuwe
stijl. Verder wordt gepleit voor hand
having van de organisatie van de 
kruisverenigingen op basis van levens
beschouwing. De in de Structuurnota 
voorgestelde wijze van financiering -
via een volksverzekering tegen ziekte
kosten - houdt volgens het rapport 
onvoldoende rekening met de primaire 
verantwoordelijkheid van de betrokke
nen. Gepleit wordt voor een stelsel 
van particuliere verzekeringen 
waarin de rechten van alle burgers 
zijn gegarandeerd -, met een beperkt 
eigen risico voor de eerste-lijnsvoor
zieningen. 

Wijkgezondheidscentra 

Publikatie van de Wiardi Beckman
stichting, Amsterdam; 1975; 22 pag.; 
f 3,50. 

Dit rapport beoogt een hulpmiddel te 
zijn bij het opzetten van initiatieven 
voor de totstandkoming van wijkge
zondheidscentra. Het noemt een aantal 
uitgangspunten waaraan gezondheids
zorg - wil er sprake zijn van socialis
tische gezondheidszorg - moet vol
doen. Er wordt voor gepleit de ge
neeskundige zorg te bezien in samen
hang met het algemene welzijnsbeleid. 
Hier schort volgens het rapport nog 
het een en ander aan. Te veel nog 
wordt een optimalisering van de ge
zondheidszorg verwacht als de diverse 
disciplines beter zouden samenwerken. 
De ondoorzichtigheid van de huidige 
hulpverlening voor de gebruiker maakt 
een duidelijk beleid onmogelijk. En 
tenslotte wordt gewezen op de eenzij
digheid van het argument dat een her
structurering van de gezondheidszorg 
de efficiency zal bevorderen. Het rap
port noemt ook een aantal overwe
gingen die bij de totstandkoming van 
een gezondheidscentrum een rol spe
len, zoals de wijze van organiseren en 
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de financiering. Vervolgens wordt in
gegaan op de praktische uitvoering; 
met name wordt iets gezegd over het 
aantal disciplines en de vormen van 
dienstverlening in zo'n centrum, de 
bereikbaarheid ervan, de betrokkenheid 

, van de gebruikers, en de organisatie
structuur. 

Euthanasie 

Een publikatie van het Nederlands Ge
sprek Centrum; uitg. Bosch en Keu
ning, Baarn; 1975; 102 pag.; f 8,90. 

De euthanasie is een probleem gewor
den dat een groeiend aantal mensen 
bezighoudt. Niet alleen de behoefte 
aan een bewuster leven is hier de 
oorzaak van. Er is ook een noodzaak 
van keuze en bewustwording ontstaan 
door de moderne ontwikkelingen in de 
cultuur als geheel, waardoor een gro
tere verscheidenheid is gegroeid in 
opvattingen over het leven, over de 

~ mens, over menswaardigheid en vrij
heid, ook met betrekking tot het ster
ven. Een commissie ingesteld door het 
Nederlands Gesprek Centrum, heeft 
zich beziggehouden met de problema
tiek rond de euthanasie. Deelnemers 
waren O.a. dr. R. van Kessel, prof. mr. 
G. E. Mulder, prof. dr. G. den Otter, 
prof. dr. J. F. Rang, mevr. dr. J. C. 
Schreuder en mr. H. Sybesma. Deze 
publikatie wil een handre:king bieden 
voor al diegenen die in gesprekken en 
persoonlijk onderzoek getracht hebben 
zich een verantwoorde mening te vor
men over euthanasie. Aan de orde ko
men medische aspecten, overwegingen 
vanuit levensovertuiging en ethiek, ju
ridische en pastorale aspecten. 

Vervreemding in de arbeid 

Opstellen onder redactie van P. J. 
van Strien; uitg. Boom, Meppel; 1975; 
124 pag.; f 13,90. 

Vervreemding in de arbeid en in de 
arbeidsverhoudingen komt voor het 

eerst, en zeer principieel, aan de orde 
bij Hegel en Marx. In deze bundel 
opstellen wordt een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van het vervreem
dingsbegrip, waarbij de lijn doorge
trokken wordt tot de eigentijdse be
schouwingen van Heidegger, Fromm 
en Marcuse. De filosoof Van Doorn 
gaat de ontstaansgeschiedenis van 
het begrip in de wijsbegeerte na. De 
sociaal-filosoof Sierksma geeft een 
uiteenzetting over de ontwikkeling van 
het denken van Marx, de bron waaraan 
alle denken over vervreemding in de 
arbeid ontspringt. In een afzonderlijk 
hoofdstuk trekt hij consequenties uit de 
theorie van Marx voor de klassenstrijd 
en de maatschappijwetenschappen in 
de huidige tijd. De arbeidspsycholoog 
Van Strien ziet de weg van de klas
senstrijd slechts als één van vier mo
gelijke wegen tot opheffing van ver
vreemding. Hij werkt een model van 
organisatie-ontwikkel ing en maatschap
pelijke emancipatie uit, waarbij de be
trokkenen zelf worden ingeschakeld in 
een dialectisch proces van mentali
teitsverandering en structurele veran
deringen. De organisatie-socioloog 
Teulings geeft een illustratieve toe
lichting door de beschrijving van een 
aantal stakings- en bezettingsacties 
(Werkspoor, Rotterdamse haven, Enka), 
die een veranderend bewustzijn in de 
bedrijfspraktijk concreet zichtbaar ma
ken, en wijst aan de hand daarvan op 
verdere actie- en ontwikkelingsmoge
lijkheden in de toekomst. 

Organisatie van hoger personeel 

Door drs. C. A. Smal; uitg. Kluwer, 
Deventer; 1975; 205 pag.; f 32,50. 

Een van de belangrijkste conclusies 
van deze studie luidt, dat organisatie
vorming voor hogere personeelsleden 
een noodzaak is. Hun positie in de 
samenleving wordt ingrijpend beïn
vloed door veranderingsfactoren als 
politisering, professionalisering, econo
mische nivellering, democratisering van 
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opleiding, en schaalvergroting; hun po·· 
sitie in particuliere ondernemingen 
verandert ook ingrijpend, enerzijds 
vanwege fusies en concentraties, an
derzijds vanwege toenemende bureau
cratisering in particuliere ondernemin
gen. Dit alles heeft onzekerheid in hun 
functies tot gevolg. Een andere con
clusie is, dat hogere personeelsleden 
bij het zoeken naar die structuur die 
een maximale zekerheid garandeert, de 
voorkeur geven aan eigen vakorgani
saties. 

De in de studie behandelde probleem
stelling leidt tot het ingaan op ver
schillende vragen. Wat is hoger per
soneel? Hoe is de sterke toename van 
hoger personeel, met name in de spe
cialistische beroepen c.q. hogere func
ties, te verklaren? Welke sociaal
structurele veranderingsfactoren con
ditioneren de posities van het hogere 
personeel (en ambtenaren) in hoge 
mate? Wat is het effect van de sociaal
structurele veranderingsfactoren in on
derneming en samenleving op de posi
tie en de houding van het hoger per
soneel? Hoe stelt het hoger personeel 
zich "te weer"? Wat is het voornaam
ste effect op het organisatiepatroon? 
Welke wijzigingen treden als gevolg 
van de gesignaleerde veranderingspro
cessen op in dat organisatiepatroon? 

Inspraak in gemeentelijk ruimtelijk 

beleid 

Door drs. H. P. G. Hoorn; uitg. Sam
som, Alphen aan den Rijn; 1975; 213 
pag.; f 22,50. 

De behoefte aan inspraak is van re
cente datum. Zij kan verklaard worden 
uit verschillende sociale factoren, zoals 
schaalvergroting op bestuurlijk gebied, 
de ondoorZichtigheid van het over
heidsapparaat en het overheidsbeleid, 
alsmede het voortdurend veranderen 
van waarden en normen van maat
schappelijke groeperingen. Na een in-

ventarisatie van de inspraak bij de op
stelling van stedebouwkundige plannen 
in gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners, concludeert de schrijver dat 
de meest gehanteerde procedure van 
inspraak, nl. de hoorzitting, als de 
minst geschikte moet worden be
schouwd. Deze conclusie is verwerkt 
in een aantal op de praktijk gerichte 
aanbevelingen en richtlijnen. Uitgangs
punt daarbij is, dat de te nemen be
slissingen zoveel mogelijk de waarden, 
normen en behoeften op een in het 
boek vermelde uitgebreide literatuur. 

Woningmarktonderzoek 

Door drs. R. den Dunnen; uitg. Sam
som, Alphen aan den Rijn; 1974; 67 
pag.; f 14,50. 

De auteur, hoofd van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling van het 
Bouwcentrum te Rotterdam, doet een 
poging het verschijnsel woningmarkt
onderzoek nader te analyseren. Wo
ningmarktonderzoek moet gegevens 
verschaffen die noodzakelijk zijn voor 
het opstellen van een landelijk, een 
regionaal, en een gemeentelijk woning
beleid. Het dient antwoord te geven op 
vragen als: wat moet er gebouwd wor
den, hoeveel, waar, en tegen welke 
prijs? De gegevens worden verkregen 
door een inventarisatie van de bevol
king en een analyse van de bevol
kingsontwikkeling, en door de wensen 
van de bewoners, de bestaande wo
ningvoorraad en het aanbod op een 
rijtje te zetten. Het marktonderzoek in 
de woningsector is een betrekkelijk 
nieuwe activiteit, een vorm van mar
keting met eigen problemen en moge
lijkheden. De schrijver schetst eerst 
de achtergrond waartegen het onder
zoek plaatsvindt. Vervolgens behandelt 
hij de meest verbreide vorm van on
derzoek: het regionale woningmarkt
onderzoek. Door evaluatie van een 
tiental projecten wordt daarna vastge
steld wat het effect van de onderzoek-
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resultaten op het bouwbeleid is ge
weest, en tevens wat de zwakke pun
ten van het onderzoek zijn. Het geheel 
wordt afgesloten met een korte be
schouwing over de relatie tussen na
tionaal en regionaal woningmarktonder
zoek. 

Inkomen en welzijn 

"Inkomen en welzijn - ethische kanten 
van de verdeling", door prof. dr. A. 
Kraal; uitg. Kluwer, Deventer; 1975; 
103 pag.; f 16,50. 

In de discussie over de taak van de 
overheid wordt het begrip welzijnsbe
leid zeer frequent gehanteerd. Over
heidsmaatregelen zouden het geluk 
van de gemeenschap in haar geheel 
moeten vergroten. Welke maatregelen 
wel of niet genomen zouden moeten 
worden, hangt af van het antwoord op 
een aantal vragen. Op het welzijn van 
wie moet het beleid gericht zijn? 
Waardoor wordt hun welzijn bepaald? 
Welke ethische normen dient de over
heid bij haar beleid in acht te nemen? 
In hoeverre zijn genomen en te nemen 
maatregelen doeltreffend te achten? 

De auteur acht het noodzakelijk dat 
elke gesprekspartner in een discussie 
over welzijnsbeleid zo duidelijk moge
lijk is over zijn levensbeschouwing, 
over de consequenties die deze heeft 
voor de vraag op wie het welzijnsbe
leid gericht moet zijn en de ethische 
normen die de overheid in acht moet 
nemen, en over wat volgens hem de 
determinanten van welzijn zijn. Hij be
licht een aantal ethische aspecten van 
welzijnsverdeling, beschrijft een ethisch 
welzijnsbeleid voor Nederland anno 
1975 en gaat de invloed van ethische 
verschillen op beleidsalternatieven na. 

Aan het slot heeft hij het nog over 
enkele verwante onderwerpen, zoals 
de onvermijdelijkheid van overheids
invloed op inkomens- en welzijnsver
schillen. 

Beknelde kunst 

Door Jan van Riemsdijk; uitg. Van 
Loghum Slaterus, Deventer; 1974; 61 
pag.; f 6,50. 

De schrijver poogt in dit boekje een 
beeld te geven van de bestuurlijke, 
politieke en commerciële invloeden 
waaraan het kunstleven blootstaat. Hij 
schetst de problemen die zich voor
doen als de overheid ernst maakt met 
haar voornemen een actieve cultuur
politiek te gaan voeren. De aandacht 
wordt gevestigd op tal van zaken die 
tot op heden, om welke redenen dan 
ook, door ingewijden en belangheb
benden buiten hun discussies werden 
gehouden. Hoewel het opstel werd ge
schreven in opdracht van de Raad 
voor de Kunst, doorkruist de gedach
tengang die ontplooid wordt, het ge
bruikelijke denken. Maar terwijl de 
schrijver een onafhankelijke en kriti
sche houding aanneemt tegenover de 
talrijke machten die het kunstleven 
onder druk zetten, toont hij minder 
afstand als het gaat om het verdedigen 
van de kunsten. De algemene en 
maatschappelijke waarde van het 
kunstleven staat voor hem bij voorbaat 
vast. Het kunstgebeuren is een elemen
tair gebeuren, waarin de mens op een 
directe en fundamentele wijze aanwe
zig is, aldus Van Riemsdijk. De kuns
ten maken ons bestaan zichtbaar op 
een wijze waarop het zonder de 
kunsten maar zelden zichtbaar zou 
zijn. Boet het kunstleven, onder in
vloed van bestuurlijke, politieke of com
merciële druk, aan vrijheid en breedte 
aanzienlijk in, zo luidt de centrale 
stelling van de auteur, dan verliest ons 
bestaan een belangrijk deel van de 
onderbouw waarop het kan rusten. 

Brandbrief aan de christenen van 
Europa 

Door H. Brugmans; uitg. Van Gorcum, 
Assen; 1975; 80 pag.; f 11,-. 
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De kerk is in een groeicrisis. Er wordt 
gehakt en er vallen spaanders; som
migen vallen af, anderen peilen de 
diepte van hun geloof. Er komt een 
breder begrip voor de menselijke en 
maatschappelijke dimensie van de 
evangelische boodschap. Maar ook be
seffen we thans de universele bete
kenis van kerk en wereld; die twee 
horen bij elkaar. De wereld wil één 
worden, en de kerk is niet meer het 
monopolie van blanke mensen. Toch 
blijft Europa een belangrijk centrum 
van christelijke beleving en uitstraling. 

Maar zal Europa wegsterven in gekib
bel en interne problematiek? Of zal het 
een eind maken aan zijn politieke ver
brokkeling en de nationale grenzen 
doorbreken? Deze vragen zijn voor de 
Europeanen - en daardoor tevens 
voor de kerk - levenskwesties. Tot 
dusver heeft de kerk zich weinig ge
legen laten liggen aan het eenwor
dingsproces van ons werelddeel. Even
als zovele zag ze de Europese integra
tie als een economische poging om 
een rijk continent nog rijker te maken. 
Maar het Europese federalisme heeft 
een ethische en dus een religieuze 
roeping. 

Vietnam 

"Vietnam - zijn verdragen vodjes pa
pier?", door prof. dr. B. Delfgaauw; 
uitg. Het Wereldvenster, Baarn; 1975; 
128 pag.; f 8,90. 

Op 30 april 1975 werd een 35-jarige 
oorlog in Vietnam beëindigd. De strijd 
werd daar voor de eerste maal ge
stopt in 1945, toen de Fransen Ho Chi 
Minh erkenden. Voor de tweede maal 
in 1954, met de ondertekening van de 
Akkoorden van Genève door Vietnam 
en Frankrijk. Voor de derde maal in 
1973, met de ondertekening van de 
Akkoorden van Parijs door Vietnam 
en de Verenigde Staten. En voor de 
vierde maal in 1975, met het geweld 
van wapens. Wat is de verantwoorde-

lijkheid in deze onmenselijke oorlog 
geweest van het Westen, van Amerika 
en Europa? Het is volgens de schrijver 
gebleken dat meer gegevens ter be
schikking moeten komen. Dit boek 
geeft een analyse van de Akkoorden 
van Genève en Parijs, en probeert 
aan te geven in hoeverre de betrokken 
partijen zich aan de akkoorden hebben 
gehouden. Het lijkt de auteur niet over
bodig te laten zien, hoe de vier be
trokken partijen zich hebben opge
steld. De gegevens komen voor veruit 
het grootste deel uit Amerikaanse 
bron, voor een klein deel uit West
europese bronnen. Het boek geeft niet 
alleen een beschrijving van de schen
ding van gesloten verdragen, maar 
beoogt tevens een verwijzing te zijn 
naar het feit, dat in de internationale 
politiek alleen macht geldt, geen recht. 

Jeugdwelzijnswerk 

De kortste weg van jeugdbescherming 
naar jeugdwelzijnswerk; door M. van 
Bergen, 1. Doek, L. van der Sijs en 
H. Winkier; uitg. Boom, Meppel; 1975; 
80 pag.; f 7,-. 

Namens de in 1973 tot stand gekomen 
onafhankelijke werkgroep 'De kortste 
weg' presenteren de samenstellers van 
dit boekje een aantal ideeën die uit
dagen tot een fundamentele doorbraak 
vanu it de te gesloten kinderbescher
mingssector naar het (jeugd-)welzijns
werk. Hulpverlening en rechtsbescher
ming dienen daarvoor, naar de opvat
ting van de auteurs, duidelijk geschei
den te worden. Vanuit hulpverlenings
standpunt gezien is er geen enkele re
den om kinderbeschermingskinderen 
als een aparte categorie te behandelen. 
De auteurs hebben geprobeerd hun 
ideeën te vertalen in aanzetten voor 
één of meer ontwikkelingsprojecten. 
Vergeleken met rigide structuurnota's 
en te vrijblijvende discussies in het 
veld zien zij hierin de kortste weg van 
kinderbescherming naar jeugdwelzijns-

70 Politiek perspectief, september/oktober 7975 

WE 

de 
ree 
tie 
pril 
bal 
enl 
hel 
pal 
kin 
te 
nel 

Dit 

Eel 
nat 
pre 
Tje 
pa! 

Pre 
Ne 
liel 
te 
gel 
Ne 

Po 



" 

werk. Zij menen dat een erkenning van 
de dualiteit tussen huipverlening en 
rechtsbescherming en, als consequen
tie hiervan, het aanbrengen van een 
principiële en ook voor de burger zicht
bare scheiding tussen justitiële bemoei
enissen enerzijds en hulpverlening in 
het kader van welzijnswerk anderzijds, 
pas de mogelijkheden opent om de 
kinderbescherming uit haar isolement 
te verlossen en haar te integreren bin
nen het welzijnswerk. 

Dietsch en voiksch 

Een verkenning van het taalgebruik der 
nationaal-socialisten in Nederland; door 
prof. dr. M. C. van den Toorn; uitg. 
Tjeenk Willink, Groningen; 1975; 120 
pag.; f 12,50. 

Prof. Van den Toorn, hoogleraar in de 
Nederlandse taalkunde aan de Katho
lieke Universiteit te Nijmegen, maak
te een verkenningstocht door het taal
gebruik van de nationaal-socialisten in 
Nederland. Dat houdt tevens de wen-

selijkheid in van voortgezet onderzoek 
en uitvoeriger bestudering van het taal
gebruik in een periode die weliswaar 
geschiedenis is geworden, maar die 
door veel Nederlanders zo intens be
leefd is, dat van een definitieve afslui
ting nog geen sprake is. Daarvoor blijft 
trouwens te veel nog onverklaard, 
vooral psychologisch. In deze verken
ning worden enkele van deze onver
klaarde raadsels nader beschouwd, 
maar niet opgelost. Hoe kon een ide
ologie die zo'n povere basis had -
het taalgebruik onthult dat genade
loos - nog zoveel aanhang vinden? 
Was het de strijd tegen de gevestigde 
orde of het vage ideaal van een nieuw 
Europa "op volkschen grondslag"? Of 
was het de hechte organisatie waarin 
men zich geborgen voelde, een orga
nisatie waarin een speciale nomencla
tuur gold? Dit boekje is een voorstu
die die door uitvoeriger ondGrzoek zal 
moeten worden gevolgd, maar dan ook 
naar politiek taalgebruik in het alge
meen van vóór, tijdens en na de Twee
de Wereldoorlog; aldus de auteur. 
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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". 

PLICHTEN EN PERSPECTIEVEN 
aanzet voor een profielschets van het CDA 

principiële beschouwingen over - onder meer - schaalverklei

ning en -vergroting. de taken van de overheid en die van het CDA 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

van KVP. ARP en CHU 

34 pag., f 3,90 

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

voor Staatkundige Vorming. Den Haag. A.u.b. vermelden: "Plichten 
en perspectieven". 
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ENERGIEBELEID 

een analyse van vraag en aanbod, mondiaal en in Nederland, en 

van de dreigende knelpunten bij de energievoorziening/opties 

voor beleidsbeslissingen/uitgangspunten voor een energiebeleid 

rapport van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU 

68 pag., f 5,25 

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

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

giebeleid". 

PPAC-ADVIES 
eerste jaarlijks advies van de Permanente Programadviescom

missie (PPAC) van het CDA, met het oordeel van het algemeen 
bestuur 

dit advies bevat hoofdstukken over: de parlementaire democratie, 

sociaal-cultureel beleid, het Midden-Oosten, bestuurlijke organi

satie, sociaal-economische politiek, volkshuisvesting en stadsver
nieuwing 

publikatie van het CDA 

72 pag., f 4,50 

Te bestellen door storting op giro 23 7339 t.n.v. Centrum voor 

Staatkundige Vorming, Den Haag. A.u.b. vermelden: "PPAC
advies". 
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Wetenschap, programma of beginsel? 

E. M. H. Hirsch Ballin~' 

Dit artikel over de grondslag van het politieke handelen is, zoals blijkt 
uit de inleiding en het slot, eind 1975 geschreven onder de verse indruk 
van een stadium in de CDA-verwikkelingen waarin de KVP ernstig 
twijfelde aan de mogelijkheid van verdere integratie. Op het moment dat 
dit nummer verschijnt, wordt er al nauwelijks meer gesproken over de 
"noodprocedure", waartoe het partijbestuur van de KVP medio novem
ber besloot om te kunnen beschikken over een alternatief voor het 
geval dat er geen gemeenschappelijke CDA-lijst tot stand komt. Zoals 
bekend, heeft de partijraad op 31 januari 1976 een motie aanvaard 
waarin hij "de verwachting (uitspreekt) dat de - terecht - door het 
partijbestuur op gang gebrachte zgn. noodprocedure overbodig zal zijn". 
Dit doet echter niets af aan de waarde van deze beschouwing over de 
relatie tussen wetenschap en politiek, alsmede over de beginselen en 

, het programma als grondslag voor het politieke handelen van een 
christen-democratische partij. Naar onze mening vormt het artikel van 
de heer Hirsch Ballin een waardevolle bijdrage van KVP-zijde in de 
allerminst afgesloten discussie over de grondslag van het CDA. (Red.). 

Het streven naar een samengaan van ARP, CHU en KVP heeft er toe 
geleid, dat de discussie over de grondslag van het politieke handelen 
enigszins in de sfeer van het geven en nemen is gekomen. Naar het zich 
laat aanzien, zal de KVP nu toch op eigen kracht aan de volgende ver
kiezingen voor de Tweede Kamer moeten deelnemen. Het partijbestuur 
heeft daartoe op 17 november de zogeheten noodprocedure in werking 
gesteld. Dat het zover kwam, is overigens niet op de eerste plaats te 
wijten aan het gebrek aan overeenstemming over de werking van de 
overeengekomen grondslag van het CDA, maar aan de meningsver
schillen in de huidige landelijke politiek. 

Het ligt voor de hand, dat de KVP zich thans zal omvormen tot een 
J "open christen-democratische partij". Dit legt ons de verantwoordelijk

heid op, ons zelfstandig duidelijk over de werking van de grondslag uit 
te spreken. Het zou een gemakkelijke oplossing zijn, een van de versies 
van het onzerzijds in de discussies binnen het CDA ingenomen stand
punt te kopiëren. Toch zijn aan deze oplossing bezwaren verbonden. 

'" Mr. Hirsch Ballin is als assistent voor staatsrecht verbonden aan de Universiteit van Amster
dam. Hij is secretaris van de KVP-afdeling Buitenvelder!. (Red.). 
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Dit standpunt heeft onvermijdelijk de invloed moeten ondergaan van 
het zoeken naar een compromis. Ook hebben de discussies met vooral 
de ARP aangetoond, dat bepaalde (compromis-)formules onvoldoende 
doordacht waren. Deze overwegingen mogen het rechtvaardigen in dit 
tijdschrift de problematiek van de grondslag van het politieke handelen 
weer op een meer fundamentele wijze aan de orde te stellen. 

Politiek 

Een politieke partij die zich enkel en alleen ten doel stelt zoveel moge
lijk stemmen te vergaren, kennen wij in Nederland gelukkig niet. Zo'n 
partij zou zich zonder meer conformeren aan de meningen waarmee 
zij de meeste stemmen kan trekken. Het ondoordachte eigenbelang zou 
de beslissende factor worden in de politiek van zo'n partij. Zij zou 
echter de wezenlijke taak die elke politieke partij heeft, verloochenen. 

Zoals de staat tot taak heeft het algemeen belang of gemeenschappelijk 
welzijn te dienen, zo heeft een politieke partij tot taak een visie hierop 
uit te dragen en de verwerkelijking van deze visie na te streven. Dit 
betekent dat de uiteenlopende, veelal tegenstrijdige eigenbelangen van 
(groepen) burgers moeten worden beoordeeld op hun (on)verenigbaar
heid met het gemeenschappelijk welzijn. Dit laatste is uiteindelijk in het 
belang van alle leden van de tot staat georganiseerde samenleving, ook 
als daarvoor een nog ondoordacht eigenbelang (gedeeltelijk) moet 
wijken. 

Een politieke partij in een vrije, democratische staat heeft daarom niet 
alleen de plicht te luisteren naar ideeën en wensen uit de bevolking, 
maar ook de plicht vanuit haar algemene visie te beoordelen of deze 
ideeën en wensen in overeenstemming zijn of kunnen worden gebracht 
met het gemeenschappelijk welzijn. Politiek bedrijven betekent dus 
onder andere: ondoordachte eigenbelangen doordenken en beoordelen 
in het kader van een samenhangend beleid, dat gericht is op het ge
meenschappelijk welzijn. 

Grondslag van het politieke handelen 

Een politieke partij zal derhalve iets anders aan haar werkzaamheden 
ten grondslag moeten leggen dan alleen het streven naar stemmenwinst. 
Uiteraard ziet een politieke partij zich graag gesteund door zoveel 
mogelijk kiezers, maar deze steun moet berusten op de aantrekkelijk
heid van haar ideeën; het mag niet zo zijn dat de ideeën berusten op 
het streven naar stemmenwinst. Waarin zou nu de grondslag van het I 

politieke handelen moeten bestaan? 

Sommigen vestigen hierbij hun hoop op de wetenschap. Een vakkundig 
econoom vertelt ons hoe de werkloosheid bestreden moet worden, een 
natuurkundige hoe het energieprobleem moet worden opgelost, een 
planoloog geeft richtlijnen voor de stadsvernieuwing, een gerontoloog 
rapporteert over de beste bejaardenhuisvesting. Ongetwijfeld is de 
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vakkennis van deze en andere deskundigen voor de politiek van zeer 
groot belang. Toch is een zo groot vertrouwen in de wetenschap 
misplaatst. De aard van de kennib van deze vaklieden verhindert dat 
van hen een beslissend antwoord verwacht kan worden op de vraag 
welke politiek moet worden gevoerd. 

Anderen, die inzien dat de wetenschap geen politieke verantwoorde
lijkheid over kan nemen, stellen zich ermee tevreden te zeggen dat men 
het in een bepaalde groep eens moet worden over de hoofdlijnen van 
het beleid in, bijvoorbeeld, de eerstkomende vier jaren. Deze concensus 
wordt neergelegd in een programma. Evenwel, hoe nuttig en nodig zo'n 
programma ook is, het kan op den duur geen grondslag leveren voor 
het bedrijven van politiek. Een politiek programma is immers bij wijze 
van spreken reeds de dag nadat het is vastgesteld, door nieuwe ont
wikkelingen achterhaald. Indien men zich uitsluitend op het partijpro
gramma richt, staat men onvermijdelijk al gauw met lege handen. 
Voorts is er de zienswijze, dat een politieke partij zich door duurzame 
beginselen van godsdienstige of andere levensbeschouwelijke aard 

moet laten leiden. 
Deze drie opvattingen omtrent de grondslag van het politieke handelen 
_ opvattingen over redelijke politiek - hangen samen met evenzovele 
opvattingen van redelijkheid of rationaliteit. Aan dit drietal opvattingen 
zal daarom allereerst aandacht worden geschonken 2. 

Berekeningsrationaliteit 

De eerste van deze opvattingen houdt het volgende in. De enige zeker
heid die wij in de wereld kunnen verkrijgen, zou berusten op waarneming 
van uitwendige dingen. In de alledaagse waarneming geschiedt dit door 
zien, horen, voelen en ruiken, in de wetenschappelijke waarneming door 
meten en registreren. De empirische wetenschappen zijn hierop ge
baseerd (natuurkunde, scheikunde, enz., en de behavioristische sociale 
wetenschappen). Redelijkheid betekent in deze opvatting, dat men zijn 
oordelen afstemt op de resu Itaten van deze wetenschappen. 

Men moet zich goed voor ogen houden dat wetenschap in deze opvat
ting uitsluitend betrekking heeft op waarneembare feiten en vooral 
oorzaken en gevolgen tracht te beschrijven in eenzinnige termen. Dit 
betekent dat deze wetenschappen nooit grondslag, maar alleen hulp
middel kunnen zijn bij het politieke handelen. Het is immers zo, dat ze 
naar hun aard alleen informatie kunnen geven over waarneembare 
oorzaken en gevolgen, globélal dus over wat is, maar niet over wat 
moet zÜn. Aan de politiek kunnen ze slechts zó dienstbaar worden ge-

1 Zie de indringende kritiek op dit vertrouwen in de openbare les waarmee A. J. Hoekema het 
ambt van lector in de rechtssociologie aan de Vrije Universiteit aanvaardde: "Vertrouwen in 
de wetenschap", Amsterdam (uitgave van de auteur). 1974, ook in Intermediair, 13 september 
1974, pag. 49 e.v. 
2 In het eerste gedeelte van een proefschrift over "Publiekrecht en beleid" hoop ik in 1977 
een uitvoeriger behandeling van deze opvattingen te publiceren. 
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maakt, dat zij degenen die de beslissingen moeten nemen, voorlichting 
geven over de gevolgen van verschillende mogelijke politieke keuzen. 
Deze gevolgen kunnen tot op zekere hoogte wetenschappelijk berekend 
worden 3. Men zou deze redelijkheid of rationaliteit dan ook bereke
ningsrationaliteit kunnen noemen. 

Veel voorstellen voor rationalisering van de politieke beslissingen gaan 
op deze opvatting omtrent rationaliteit terug. Er is geen twijfel over 
mogelijk, dat wetenschappelijke voorlichting (voor zover zij mogelijk iS) 
voor de politiek van eminent belang is. Terecht heeft de overheid zich 
van tal van wetenschappelijke adviesinstellingen voorzien, zoals het 
Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de (Voor
lopige) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; ook de Com
missie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA) kan in dit 
verband worden genoemd. Als de beleidsdoeleinden niet of nauwelijks 
omstreden zijn, kan het wel eens lijken alsof de wetenschap grondslag 
van de politiek is; in werkelijkheid kan een zo opgevatte wetenschap 
niet meer zijn dan een belangrijk hulpmiddel bij de politieke beslis
singen. 

Intersubjectiviteitsrationaliteit 

De tweede opvatting over redelijkheid komt voor een deel voort uit een 
kritiek op de wetenschapsopvatting die met zekerheid meende oorzaken 
en gevolgen te kunnen berekenen. Enerzijds zag men dat ook in de 
empirische wetenschappen onzekerheid blijft. Anderzijds werd dUidelijk 
dat met de opvatting dat praktische oordelen louter subjectief en wille
keurig zouden zijn, niet te leven valt: met welk recht zou iemand dan 
ooit nog een ander zijn gedrag kunnen voorschrijven? 

Men meende een uitweg te vinden in een andere vorm van redelijkheid. 
Deze sluit nauw aan bij de betekenis van rede ais gesproken woord. 
In het gesprek zou men het eens worden over wetenschappelijke oor
delen en over de oordelen die aan het handelen ten grondslag liggen. 
Deze oordelen gelden "intersubjectief": ze zijn daarmee niet objectief 
juist, maar hebben toch meer betekenis dan (individuele) subjectieve 
oordelen. Een intersubjectief oordeel kan slechts opzij worden gezet 
doordat de groep waarbinnen het "gesprek" (in een zeer ruime zin) 
wordt gevoerd, er een ander intersubjectief oordeel voor in de plaats 
stelt. Men is dus steeds aan het intersubjectieve oordeel gebonden in 
die zin dat het binnen de betreffende groep "geldt" 4. Men zou deze 
opvatting met "intersubjectiviteitsrationaliteit" kunnen aanduiden. 

In de politiek beantwoordt hieraan het streven een programma op te 
stellen, dat als grondslag voor het politieke handelen dient. Ook dit is 
van groot belang: binnen een politieke partij partij heeft het programma 

3 Vgl. Max Weber: ,.Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre", 3e druk; Tübingen, 1968; 
o.a. pag. 473-474 en 499. 
'Vgl. J. J. A. Mooij; ,.Aspecten van redelijkheid" (oratie Groningen); Groningen. 1971 
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betekenis als een formulering van de zaken waarover men het eens is. 
Zoals reeds eerder bleek, is deze overeenstemming evenwel zeer 
tijdelijk. Een programma is nauwelijks geschreven, of het wordt alweer 
door nieuwe ontwikkelingen achterhaald. Dit verklaart, dat het als 
grondslag voor het politieke handelen onvoldoende duidelijk is. Politieke 
partijen die uitsluitend program partijen zijn, hebben derhalve geen vol
doende samenhang - tenzij er nog een andere, onuitgesproken grond
slag is van bijvoorbeeld levensbeschouwelijke aard. 

Er ligt evenwel een ernstiger tekort in de aard van intersubjectiviteits
rationaliteit. Dat mensen in een bepaalde groep het met elkaar eens 
zijn, zegt nog niet dat ze gelijk hebben. Waarheid is immers niet afhan
kelijk van de woorden die men spreekt en schrijft als zodanig, maar 
van de betrekking tot de werkelijkheid die erin wordt uitgedrukt. Men 
kan het dan ook in een bepaalde groep eens zijn over een standpunt 
dat objectief onjuist is, of althans willekeurig. Voor de politiek betekent 
dit, dat als een programma de enige grondslag voor het beleid is, dit 
beleid toch naar zijn inhoud willekeurig zou kunnen zijn. Onduidelijk is, 
waarop de partij zich heeft georiënteerd bij de opstelling van het pro
gramma. Ook het opstellen van het partij program is een vorm van 
politiek handelen ... dat een grondslag zal moeten hebben. 

Volle rationaliteit 

De mens staat als een e&nheid van lichaam en geest in de wereld. De 
beide hierboven besproken opvattingen verwaarlozen echter in meerdere 
of mindere mate het geestelijke in de menselijke natuur. Toch wijst juist 
het begrip redelijkheid op de eenheid van lichaam èn geest. Zowel het 
verstand-in-actie als het gesproken woord wordt "rede" genoemd. 
Woorden ontlenen hun zin aan hetgeen gedacht en begrepen wordt, en 
het geestelijke (denken en begrijpen) drukt zich in waarneembare tekens 
(klanken en letters) uit. 

Zowel de berekeningsrationaliteit als de intersubjectiviteitsrationaliteit 
zijn eenzijdig op het lichamelijke gericht. De eerste oriënteert zich 
immers op de waarneembare wereld om ons heen, terwijl de tweede 
prioriteit toekent aan de woorden die wij met elkaar wisselen. Het is 
duidelijk, dat woorden in "gesprek" functioneren. In de laatstbedoelde 
opvatting zoekt men echter de norm voor de juistheid van het gesprek 
in het gesprek zèlf in plaats van in datgene waarop de in het gesprek 
uitgedrukte gedachten betrekking hebben. Daarmee is het accent van 

./ het geestelijke naar het lichamelijke (de woorden) verlegd. 

Zoals hierboven bleek, biedt dan ook geen van beide opvattingen een 
voldoende grondslag voor het politieke handelen. Politiek bedrijven 
brengt immers verantwoordelijkheid met zich mee voor de samenleving 
zoals zij moet zijn. Juist omdat mensen niet alleen lichamelijk maar ook 
geestelijk zijn, kunnen ze zo'n verantwoordelijkheid dragen voor de 
inrichting van hun leven. 
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Politiek betekent zorg voor het gemeenschappelijk welzijn - het welzijn 
van mensen, dus wezens die tot op zekere hoogte hun leven zelf kunnen 
inrichten. Daarbij zullen zij zich moeten richten naar de bestemming 
die in hun natuur vervat is: de bestemming - zo zou men ook kunnen 
zeggen - waartoe God hen geschapen heeft. Dat zij die bestemming 
hebben, blijkt juist uit hun geestelijke natuur en de verantwoordelijkheid 
die daaruit voortvloeit. 

Over deze bestemming kan een zuiver empirische wetenschap niets 
zeggen. Redelijk, wetenschappelijk onderzoek dat hier iets te bieden 
heeft, zal wezenlijk meer moeten doen dan oorzaken en gevolgen van 
waarneembare feiten onderzoeken. Dit onderzoek zal de gronden van 
die waarneembare wereld waarin wij leven, op het spoor moeten zien te 
komen. Zulk onderzoek wordt gedaan in de filosofie, opgevat als of 
verbonden met metafysica. Tot de taak van dit onderzoek behoort het 
na te gaan, welke sociale verhoudingen in het algemeen passen bij de 
mens. Het betreffende onderdeel, de sociale filosofie, is voor de politiek 
het meest van belang. Doorgaans gaat het hierbij om inzichten, die voor 
de concrete omstandigheden nader moeten worden uitgewerkt. Zij 
fungeren dan als beginselen. 

Het werk van St. Thomas van Aquino is voor dit authentiek filosofisch 
onderzoek onverminderd actueel, juist omdat hij zich niet met de ver
anderlijke verhoudingen zelf bezighield, maar met de algemene gronden 
van deze verhoudingen. In aansluiting op zijn werk heeft zich nu reeds 
gedurende zeven eeuwen een rijke filosofische traditie ontwikkeld. Dat 
deze vooral in katholieke kring aanhang heeft gevonden, betekent 
overigens geenszins dat de thomistische filosofie haar inzichten ontleent 
aan het katholiek geloof. Integendeel, een van de meest indrukwekken
de trekken van Tromas' filo:'3ofie is haar strenge methodiek, die scherp 
gescheiden wordt van de methode van de theologie, ook daar waar de 
verwantschap van onderwerp het sterkst is 5. 

De sociaal-filosofische kennis draagt dus een redelijk karakter. Omdat 
pas op dit niveau het menselijk handelen, bijvoorbeeld in de politiek, 
zoveel mogelijk rationeel wordt geleid - waarbij toch bijna steeds ook 
onzekerheid in het spel zal blijven -, zouden wij hier van "volle ratio
naliteit" kunnen spreken. 

Beginselen 

Alleen op het laatstbedoelde niveau kan het politieke handelen een 
redelijke grondslag hebben. Wat is nu precies de betekenis van een 
grondslag van deze aard? Sociaal-fi!osofische analyse met het oog op 
concrete politieke problemen ontbreekt ook in onze tijd niet 6. Naast 

5 Zie B. A. M. Barendse op "Thomas van Aquino - een geloof op zoek naéJ.r inzicht"; uitg. 
Het Wereldvenster, Baarn; 1968. Vgl. ook: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 
oktober 1974. 

6 Zie bijvoorbeeld Arthur F. Utz: "Ethik und Politik", uitg. SGewald Verlag, Stuttgart; 1970. 
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deze filosofische fundering staat het feit dat velen - in ons land de 
grote meerderheid van de christen-democratische politici - zich direct 
op het christelijke openbaringsgeloof oriënteren, vaak omschreven als 
"het evangelie". Soms doen zij dit aan de hand van kerkelijke documen
ten, vaak ook intultief. Vele van deze manieren van zich oriënteren 
kunnen leiden tot een mensbeeld en politieke beginselen die in hun 
wezenlijke trekken overeenstemmen. 

Voor zover deze overeenstemming aanwezig is, bestaat een mogelijk
heid voor politieke eenheid in één partijverband, ondanks verschillen 
in de wijze waarop men zich oriënteert. Als grondslag voor het politieke 
handelen zijn deze beginselen immers adequaat, mits zij met hu lp van 
de (empirische) wetenschappen uitgewerkt worden in een concreet 
politiek program. 

Beginselen en programma 

Aan het politieke handelen moeten dus zowel beginselen als een con
creet programma ten grondslag liggen. Een politieke partij moet om haar 
taak goed te kunnen vervullen tegelijk beginselpartij en programpartij 
zijn. Een partij zal onder andere duidelijk moeten maken welke be
tekenis haar beginselen voor de concrete politiek hebben: juist de 
verhouding tussen beide is aan de orde als zij haar visie op het ge
meenschappelijk welzijn wil uitdragen en verwerkelijken. De betekenis 

~ van een programma ligt daarin, dat het de overeenstemming binnen de 
partij op een bepaald moment en met het oog op een bepaalde periode 
onder woorden brengt. 

Overeenstemming over het programma alleen is niet voldoende. Terecht 
hebben W. Aantjes en A. 1. Vermaat 7 kritiek geleverd op de zienswijze 
van de meerderheid van het CDA-congres, dat van gekozen CDA
vertegenwoordigers niet anders hoefde te worden verlangd dan instem
ming met het programma van het CDA. De grondslag van het CDA 
zouden zij volgens die meerderheid niet persoonlijk voor hun rekening 
hoeven te nemen. Toch zu lIen de gekozen vertegenwoordigers, zodra 
zich iets voordoet dat bij het opstellen van het programma niet was 
voorzien, zelfstandig uitdrukking moeten geven aan die grondslag voor 
het politieke handelen - terwijl zij daarmee wellicht niet instemmen. Dit 
probleem is in het meerderheidsstandpunt niet tot een oplossing ge
bracht. 

De conclusies die aan de kritiek van Aantjes c.s. werden verbonden, 
.J gingen evenwel enerzijds niet ver genoeg, anderzijds te ver. Niet ver 

genoeg gingen die conclusies doordat ze niet voor alle leden van het 
CDA werden getrokken. Ieder lid is immers, bijvoorbeeld bij de vast
stelling van een nieuw programma, geroepen om mede gestalte te geven 
aan de grondslag van het CDA. Toch stellen de statuten van het CDA 

) Bijvoorbeeld W. Aanties, "Het CDA· een gemeenschappelijk ideaal", in, Trouw, 26 septem· 
ber 1975; A. 1. Vermaat, "Beleidsprogramma alleen niet voldoende - Komer- en raadsleden 
scheppen beleid", in, Trouw, 22 september 1975. 
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niet de eis, dat een individueel lid zelf met deze grondslag instemt. 
Aantjes en Vermaat hebben de hier bedoelde inconsequentie trouwens 
wel degelijk ingezien; als onderdeel van een in de statuten neergelegd 
compromis tussen de gedachte van een open partij en die van een 
christelijke partij moest deze inconsequentie evenwel geaccepteerd 
worden. 

Confessie of beginselen? 

Aan de andere kant gaat de conclusie dat dan de vertegenwoordigers 
geacht moeten worden in te stemmen met het evangelie als grondslag 
voor hun politieke handelen, te ver. Het is immers niet nodig het eens 
te zijn over een christelijk uitgangspunt om dezelfde beginselen als 
grondslag voor het politieke handelen te erkennen. Zoals wij zagen, 
kunnen deze beginselen en het daarbij behorende mensbeeld ook uit 
een sociaal-filosofische analyse voortvloeien, die in ieder geval metho
disch van het gelovend aanvaarden onderscheiden is. Voorts kan ook 
een niet-christelijke geloofsovertuiging - men denke aan de joodse -
iemand tot deze beginselen brengen, of ook een - misschien onge
articuleerde - niet-godsdienstige levensovertuiging die van het op
dringerige materialisme wars is. 

Zulke beginselen zouden bijvoorbeeld zijn: eerbiediging en bescher
ming van het menselijk leven in al zijn vormen, geboren en ongeboren; 
dienstbaarheid van de materiële ontplooiing aan de geestelijke ont
plooiing; eerbied voor en onderhoud van het natuurlijk leefmilieu; 
steun voor de zwakken en onderdrukten waar ook ter wereld; voorrang 
voor de kleinere gemeenschap boven de grotere, zolang zij zonder 
bezwaar zelf in staat kan worden gesteld problemen tot een oplossing 
te brengen; bevordering van werk - zelfstandig of in dienstbetrekking 
- en van een woongelegenheid waarin men zichzelf als persoon tot 
uitdrukking kan brengen. 

Men zou hiertegen kunnen inbrengen, dat eenheid van geloofsopvatting 
ook meer politieke eenheid belooft. Dat is echter alleen het geval als 
duidelijke politieke oordelen uit het geloof voortvloeien. Bij een organi
satie die leden van vele kerkgenootschappen verenigt, zoals het CDA, 
is dit niet te verwachten. De sociale encyclieken bijvoorbeeld kunnen 
voor de reformatorische leden van het CDA nooit die betekenis hebben 
die zij voor de katholieke leden horen te hebben. Omgekeerd blijken 
mensen van één kerkgenootschap zich niet gehinderd te voelen om 
zich over vele partijen te verstrooien. Als de zaken zo liggen, is het 
toch in elk geval duidelijker niet een confessionele grondslag te kiezen, 
maar een aantal samenhangende beginselen die uitdrukking zijn van een 
bepaald mensbeeld, als grondslag aan te wijzen. 

Wellicht meenden sommigen die tot de meerderheid op het CDA-congres 
behoorden, dat deze beginselen impliciet zouden zijn aan het partij
programma dat de CDA-vertegenwoordigers hoe dan ook zouden moe
ten onderschrijven. Dit is inderdaad waarschijnlijk; maar dan is het toch 
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beter en dUidelijker bepaalde welomschreven beginselen als grondslag 
aan te wijzen in plaats van het evangelie. De organisatie én alle leden 
kunnen en moeten zich dan in dezelfde mate aan deze grondslag binden, 
terwijl ook het "open" karakter onverkort gestalte krijgt 8. 

Een open beginselpartü 

Op de hier uiteengezette wijze kan een partij (c.q. een federatief ver
band van partijen) "open" partij én beginselpartij tegelijk zijn. Ver
meden wordt dus dat alleen het programma van de partij een - ontoe
reikende - grondslag van het politieke handelen vormt. Dat ook wel 
degelijk het programma van belang is, is reeds herhaaldelijk gezegd. 
Het verheldert bovendien de praktische betekenis van de beginselen. 
Nu de KVP zich zelfstandig moet bezinnen op haar karakter, om alleen 
de verkiezingen in te kunnen gaan, zou ik willen bepleiten de partij tot 
een open beginselpartü om te vormen. 

De vraag rijst, of zo'n partij zich christen-democratisch zou moeten 
noemen. Daartegen pleit, dat een aanduiding van deze aard in ieder 
geval naar buiten op gespannen voet staat met het open karakter van 
de partij. Bij de totstandkoming van het CDA is de aanduiding "christen
democratisch" voor de KVP geen probleem geweest, terwijl zij toch 
aan het open karakter steeds met kracht en overtuiging heeft vastge
houden. 

Er zijn ook goede argumenten aan te voeren om de partij, met volledig 
behoud van het open karakter, als christen-democratisch aan te duiden. 
De KVP, en andere partijen, hebben een lange traditie in het uitdragen 
van de beoogde beginselen en in het pogen, deze te verwerkelijken, 
als christelijke of christen-democratische partij. De partij zou in haar 
statuten aansluiting kunnen zoeken bij deze traditie, bijvoorbeeld met de 
volgende woorden: 

De partij heeft voor haar politieke optreden de volgende uit de 
christelijke traditie voortgekomen beginselen tot grondslag: ... 

De partij staat open voor iedere Nederlander, zonder onderscheid 
naar ras, geloof of levensovertuiging, die met deze beginselen in
stemt. 

In de naamgeving zou men kunnen heenstappen over de suggestie van 
exclusiviteit die het woord "christen-democratisch" (ondanks dUidelijke 
bepalingen in de statuten over de openheid) zal oproepen, en een naam 
als "Christen-democratische (volks)partij" kunnen kiezen. Een andere 
mogelijkheid zou zijn een weliswaar wat onevenwichtige naam als 
"Christelijke en Algemene Volkspartij" te kiezen. Naamgeving is echter 
secundair ten opzichte van een deugdelijke en duidelijke standpuntbe
paling met betrekking tot de grondslag van het politieke handelen. 

a Het verdient de aandacht. dat W. F. Schut en B. Goudzwaard op de AR-partijraad van 27 
september 1975 een poging hebben gedaan de impasse te doorbreken, door voor te stellen een 
aantal politieke beginselen tussen de grondslag (het evangelie) en het programma te plaatsen 
(Trouw, 29 september 1975). 
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Katholieke sociale actie in Europa 
en in Nederland CID 

J. P. Gribling~' 

Hier volgt het tweede en laatste deel van een omvangrüke studie over 
de katholieke actie in Nederland in internationaal perspectief. Het eerste 
deel, gepubliceerd in het september-oktobernummer van Politiek pers
pectief, was gewÜd aan de sociaal-politieke opvattingen en activiteiten 
van katholieke groeperingen in resp. Duitsland, Frankrük, België, Italië 
en Zwitserland. In dit nummer beschrüft dr. Gribbling de ontwikkeling 
van de sociale gedachten in katholiek Nederland, geïnspireerd door 
ideeën die elders in Europa - vooral in Duitsland - waren ontstaan 
en vooral door de encycliek Rerum Novarum. Met name komen in deze 
slotbeschouwing de sociaal-politieke opvattingen van Schaepman en 
Nolens aan de orde. (Red.). 

WIE BEREIDDEN DE ENCYCLIEK "RERUM NOVARUM" VOOR? 

In de loop van deze studie is er reeds op gewezen dat priesters en 
leken in geschriften en in studieclubs de bouwstenen hebben aange
voerd voor het monumentale werk dat bekend is geworden onder de 
naam Rerum Novarum. 
Men kan zich afvragen, hoe deze encycliek nu eigenlük precies is 
ontstaan. Hierover zijn verschillende publikaties verschenen. Uitvoerige 
pibliografische gegevens zün te vinden in de reeds genoemde ge
schriften 1 van G. larlot. Hoewel deze publikaties zeer goed zijn ge
documenteerd, meen ik toch een kleine aanvulling op de opvattingen 
van Jarlot te moeten geven. Samenvattend komt hij tot de volgende 
conclusie. Het eerste concept zou van de bekende jezuïet M. Uberatore 
zijn geweest, en niet van de dominicaan kardinaal Zigliara, zoals 
Soderini in zÜn werk suggereerde. Zigliara, evenals Liberatore een der 
hoofdfiguren van de neoscholastiek, zou eerst daarna een ontwerp 
hebben gemaakt (zijn ontwerp zou nog enigszins gewijzigd ZÜn door 
kardinaal Mazella en Liberatore). Tegelijkertijd schreef Boccali, de privé
secretaris van paus Leo XIII, een concept-encycliek. De eindredactie 
zou rechtstreeks tot stand zijn gekomen onder toezicht van Leo XIII, 

• Dr. Gribling, oud-leraar geschiedenis, is in 1961 aan de Katholieke Universiteit te NUmegen 
gepromoveerd op een proefschrift over P. J. M. Aalberse. (Red.). 

1 Daar dit artikel een vervolg is op het artikel verschenen in het september/oktober-nummer 
van Politiek Perspectief zijn de titels van boeken, die reeds zijn vermeld, slechts in het 
kort weergegeven. 
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die daarna zijn persoonlijke stempel op de encycliek heeft gedrukt. 
Jarlot erkent overigens, dat de encycliek het resultaat was van langdurig 
onderzoek en van vele discussies en polemieken tussen de sociale 
katholieke scholen van Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk en Italië, 
alsmede van de directe inbreng van kardinaal Manning en Gibbons 
(over wie hier tot nu toe niet is gesproken, maar die in de Anglosaksi
sche landen wellicht evenveel invloed hebben gehad als bijv, Mermil/od 
en Doutreloux), van Mermillod, Zigliara en Jacobini. Jarlot baseert zijn 
mening op de belangrijke vondst die mgr, Tardini tijdens de Tweede 
Wereldoorlog deed, Hij vond het volledige dossier over het ontstaan 
van Rerum Novarum, samengesteld door mgr, Volpini, een vriend van 
Soderini en met Boccali privé-secretaris van Leo XIII 2, 

Aan de juistheid van het verhaal van Jarlot hoeft niet te worden ge
twijfeld, Evenzeer is het juist om met Von Blome, Boccali en Jarlot te 
stellen, dat Rerum Novarum de synthese is geworden van de vele 
studies en rapporten, in vele landen over de sociale kwestie gepubli
ceerd, Ik meen echter dat de verslagen, door de Union de Fribourg 
samengesteld en aan Leo XIII ter kennis gebracht, van grotere directe 
invloed op de redactie van de encycliek zijn geweest dan Jarlot doet 
vermoeden, De in het eerste deel van deze studie reeds geciteerde 
uitlatingen van Mermil/od en het verslag van de audiëntie van een 
negental leden van de Union de Fribourg bij Leo XIII, op 30 januari 
1888, wijzen duidelijk in die richting, Bovendien wist Mermillod reeds 
op 5 december 1890 te vertellen, dat de encycliek klaar was, Toch zijn 
er niet voldoende bewijzen voor de stelling, dat Mermillod naar Rome 
was ontboden "om de Paus behulpzaam te zijn bij de laatste prepara
tieven voor een encycliek, waar gans de wereld naar uitzag" ,zoals 
De Rooy heeft betoogd, en zeker is het dat in Rerum Novarum niet alle 
verlangens en suggesties van de Union de Fribourg zijn overgenomen 3, 

"In Rerum Novarum", aldus De Rooy, "leeft de spanning van een ganse 
eeuw", Samengevat kan worden gesteld, dat de spanning onder de 
negentiende-eeuwse katholieken veroorzaakt werd door de grote me
ningsverschillen over de oplossing van het sociale probleem, die hierop 
neerkwamen: het bestaande kapitalistische economisch stelsel aan
vaardend wilden sommigen (bijv, Hitze en kardinaal Manning), dat de 
arbeiders zouden streven naar sociale zelfstandigheid en een gelijkge
rechtigd lidmaatschap van de volksgemeenschap, Zij gingen er van uit 
dat, na gelijkstelling van werknemers en werkgevers, de staat de arbei
ders door sociale wetgeving moest beschermen. Von Voge/sang en zijn 
volgelingen Von Blome, Von Kuefstein en pater Lehmlwhl verwierpen 
het kapitalisme en streefden naar de vorming van door de staat be-

2 Dit werk is in 1957 uitgegeven door G. Antonazzi, onder de titel "L'Enciclica 'Rerum 
Novarum' , testo autentico e redazioni preparatorie dai documenti original" (Rome, 1957). 

'G. Jarlot: "Doctrine Pontificale et Histoire", pag. 200. Ook De Jong wijst op de invloed 
die de Unionde Fribourg heeft gehad op de inhoud van Rerum Novarum (De Jong, a.w., 
pag. 215). Vgl. L. J. Rogier en N. de Rooy: "In vrijheid herboren", pag. 374. 
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schermde corporaties. Mgr. Freppel was, evenals Perrin, voorstander 
van het economische en staatkundige liberalisme; zij zagen de oplossing 
van het sociale vraagstuk in een verdere toepassing van de naasten
liefde. De Mun en De La Tour du Pin deelden aanvankelijk de mening 
van Freppel, maar later werd De La Tour du Pin een volgeling van 
Von Vogelsang, terwijl De Mun aanhanger werd van de leer van mgr 
Doutreloux, die voor sociale staatspolitiek pleitte 4 

Paus Leo XIII heeft in Rerum Novarum over al deze opvattingen een 
officiële uitspraak gedaan, daarmee een eind makend aan de tegenge
stelde opvattingen onder de katholieken zelf. Hiermee is echter niet 
gezegd, dat de paus nu een definitieve oplossing van het sociale pro
bleem heeft geboden. Enerzijds is de maatschappij niet statisch, maar 
dynamisch - iedere uitspraak ten aanzien van maatschappelijke ver
houdingen is daarom steeds tijdgebonden -, anderzijds is ook Leo XIII 
duidelijk van twee (thans ten dele aanvechtbare) premissen uitgeg3an. 
De eerste premisse luidt: de maatschappelijke structuur dient men te 
aanvaarden zoals die is, d.w.z. de maatschappij is zuiver kapitalistisch; 
die kapitalistische ordening moeten we aanvaarden, maar de katholieken 
hebben wel de plicht de excessen van het systeem tegen te gaan en te 
streven naar goede verhoudingen tussen kapitaal en arbeid. De tweede 
premisse was: de vNschillende katholieke voormannen hebben al!en 
het goede voorgehad; de officiële kerk heeft tot taak de katholieken ook 
in hun verschillen van opvattingen tot eenheid te brengen. Zo werd 
Rerum Novarum geen oproep tot een volledige verandering van de 
maatschappelijke structuur, terwijl de encycliek zowel de caritas-ge
dachte (Angeras) als de rechtsgedachte (Luik) tot haar recht liet komen. 
Maar het is duidelijk, dat Leo XIII in feite de school van Luik in het 
gelijk heeft gesteld, met name op het gebied van de arbeid en in zijn 
oproep te streven naar een harmon ie tussen kapitaal en arbeid 5. 

NEDERLANDSE KATHOLIEKEN EN HET SOCIALE PROBLEEM 

Tot nu toe is in deze studie nauwelijks de naam van een Nederlander 
gevallen. Dat is geen toeval. Het is van het begin af aan de bedoeling 
geweest aan te geven hoe de ontwikkeling van de katholieke sociale 
gedachten in Europa is geweest, om daarna te zien welk aandeel Neder
landers in deze ontwikkeling hebben gehad. ~Aaar behalve vanwege de 
opzet: ontbreken Nederlandse namen ook om andere redenen. Het is 
weliswaar volkomen onjuist te stellen, dat er in Nederland vóór 1891 

4 H. Pesch in: "Soziale Arbeit im neuen Deutschland - Festschrift zum 70. Geburtstag van 
Franz Hitze" (Monchen-Gladbach. 1921), pag. 56, en Jarlot, a.w., pag. 178 e.v. Van Ketteler 
heeft in zijn laatste levensjaren voor sociale wetgeving gepleit in het kader van een corpo
ratieve maatschappijstructuur (Jarlot, a.w., pag. 179-180). De tegenstelling tussen de katho
lieken strekten zich ook uit over de vraag of zij de plicht hadden te streven naar christelijke 
democratie (De Jong, a.w., pag. 213-217; Soderini, a.w., pag. 378 e.v.; Jarlot, a.w" pag. 
233 e.v.). 
5 De Jong, a.w., pag. 215-217. 
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geen sociale belangstelling zou hebben bestaan, maar door verschil
lende factoren was deze belangstelling in ons land in de 1ge eeuw 
minder opvallend dan elders in Europa. Dat de industrialisatie in ons 
land over het algemeen later begon dan elders in Europa, is bekend. 
De ellende van de proletariërs nam daarom in het begin ook niet die 
geweldige proporties aan, die ons bijvoorbeeld bekend zijn uit de sociale 
geschiedenis van Engeland, zodat - om met Rogier te spreken -
in dit laat ge'lndustrialiseerde land de sociale problemen pas na hun tijd 
acuut werden. Onze maatschappij had bovendien een sterk calvinistische 
inslag en was daarom uitgesproken patriarchaal, terwijl men aan het 
principe dat God de tegenstelling armoede en rijkdom heeft gewild, 
nauwelijks durfde tornen. Daar kwam bij, dat de katholieke bevolkings
groep lange tijd leed aan een intellectueel tekort, terwijl de weinige 
zgn. katholieke intellectuelen tot 1888 wel wat anders aan het hoofd 
hadden dan de sociale kwestie! We leefden immers nog midden in de 
strijd om de uitwerking van de emancipatie, die in feite door de grond
wet van 1848 reeds was verworven. Katholieken, die volgens Broere 
nog altijd tweederangs burgers waren, tot eersterangs burgers te maken, 
het verkrijgen van werkelijke burgerlijke gelijkheid (en daaronder viel 
de zgn. schoolstrijd), dát waren de doeleinden van de katholieke politici, 
priesters en publicisten, zoals o.m. duidelijk blijkt uit de hierna nog te 
bespreken "Proeve van een program" van Schaepman. "Sociaal-her-

.. vormende initiatieven" kon men vóór 1880 bij onze bisschoppen nauwe
lijks verwachten 6. 

Toch hielden velen de ogen voor de sociale nood niet gesloten. Op
merkelijk is de geweldige toename en groei van de katholieke caritatieve 
instellingen, en daaronder dient men dan ook te verstaan de vele 
congregaties, die vooral in de tweede helft van de 1ge eeuw gesticht 
werden, meestal met een caritatief doel. Naast de vele onderwijscon
gregaties die omstreeks de jaren vijftig ontstonden, kwamen de con
gregaties die vooral de ziekenverpleging ten doel hadden. Zo legde 
Elisabeth Gruyters in Maastricht in 1837 de grondslag voor de congre
gatie van de Liefdezusters van Sint Carolus Borromeus. Enige jaren 
tevoren had pastoor Zwüsen in Tilburg de congregatie van de Zusters 
van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid (Zuisters van Liefde) ge
sticht. In Boekel begonnen de Broeders Penitenten van de H. Fran
ciscus in Huize Padua de verpleging van zwakzinnigen 7. 

Ook de armenzorg is te beschouwen als sociaal werk, en daartoe 
J hebben de katholieken zich, vooral in tijden van onderdrukking en ver-

6 Rogier. a.w .. pag. 219; De Jong. a.w .. pag. 264. 
7 Rogier, a.w., pag. 53, en 1. P. Gribling: "De mens in zUn strUd tegen ziekte", (Heiloo, 
1967), pag. 43-45. De congregatie van de Broeders Penitenten werd in 1725 door Daniël de 
Brouwer in Boekel gesticht. De leden hielden zich aanvankelUk bezig met onderwUs en 
opvoeding van de ieugd. Toen hun dit onder koning Willem IonmogelUk werd gemaakt, 
gingen zij zich toeleggen op zwakzinnigenzorg. Thans hebben zij tevens de leiding over 
enkele psychiatrische inrichtingen. Cf. P. Polman: "Katholiek Nederland in de achttiende 
eeuw", deel III (Hilversum, 1968), pag. 107-108. 
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volging, altijd bereid getoond. Zo telde de door Ozanam gestichte St. 
Vincentiusvereniging in ons land vele leden, terwijl ook de St. Elisabeth
vereniging, in 1840 in Maastricht in het leven geroepen, grote activiteit 
ontplooide. Met de stichting van de Gezellenverenigingen (het KoIping
werk), die sinds 1868 onder leiding van de Amsterdamse kapelaan 
ihr. H. C. 1. M. Van Nispen tot Sevenaer tot grote bloei kwamen, werd 
in ons land eigenlijk pas voor het eerst belangstelling voor het sociale 
vraagstuk getoond. In 1888 stichtte W. Passtoors de Volksbond, een 
organisatie voor patroons en arbeiders, maar oorspronkelijk in feite 
geleid door patroons. Ariëns volgde in 1889 in Enschede met de op
richting van een katholieke werklieden bond. 

Aan de bestudering van de sociale problematiek echter kwam men 
nauwelijks toe. Weliswaar schonken Oe Katholiek en Oe Wachter wel 
eens aandacht aan sociale vraagstukken, maar élan het uitstippelen 
van een waar beleid werd niet gedacht. 

SCHAEPMAN 

Hoe stond Schaepman, in vele opzichten dé grote leider van de Neder
landse katholieken tussen 1870 en 1903, de geweldenaar, de redenaar 
en dichter, door Klaas spottend "ouwe rhetor" genoemd 8, tegenover 
de sociale problematiek van zijn tijd? In zijn zgn. Romeinse jaren heeft 
Schaepman volop gelegenheid gehad met priesters en bisschoppen 
die toen reeds hun belangstelling voor sociale vraagstukken toonden, 
in contact te treden. Tijdens het Vaticaans Concilie ontmoette hij er o.a. 
de bisschoppen Freppel, Manning en Van Ketteler. Bij het lezen van 
het werk van Jules Persün bemerkt men, dat Schaepman goed bevriend 
raakte met Freppel, grote bewondering koesterde voor Manning, maar 
het aanvankelijk niet erg kon vinden met Von Ketteler. Eerst na de dood 
van Von Ketteler, op 13 juli 1877, besefte Schaepman, hoe groot de 
betekenis van de bisschop van Mainz was geweest door zijn open oog 
"voor de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd" 9. Voor 
kardinaal Manning had hij grote eerbied, vooral sinds deze zich zo 
duidelijk had uitgesproken voor de pauselijke onfeilbaarheid, omdat 
juist nu het "sociale gebouw is ondermijnd", de macht van de kerk 
in de paus moest worden geconcentreerd 10. Geestelijk voelde Schaep
man zich echter het meest verwant met zijn vriend mgr. Freppel, die 
in 1880 zijn intrede in de Franse volksvertegenwoordig ing had gedaan, 
terwijl Schaepman in hetzelfde jaar lid van de Tweede Kamer werd 11. 

Het zijn vooral deze drie bisschoppen, die Schaepman de ogen hebben 
geopend voor de sociale noden. Maar volgens Persijn heeft "de doctor" 

8 W. Kloos: "Nieuwere literatuurgeschiedenis", deel II (Amsterdam, 1904), pag. 14. 

'J. Persijn: "Dr. Schaepman", deel II (Utrecht, 1916), pag. 553. 
10 ld.: "Dr. Schaepman", deel I (Utrecht, 1912), pag 418. 
11 lb., pag. 420. 
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zijn gedachten over staat- en staathuishoudkunde ontleend aan het 
werk Véln de Spanjaard Donoso Cortes, die evenals Freppel de oplos
sing van de sociale problemen zag in de beoefening van de caritas. 
Schaepman was ongetwijfeld sociaal-voelend, maar hij was "te zeer 
een zondagskind om de werkdaagse werkelijkheid realistisch te zien". 
Met de relatie van de begrippen sociaal en economisch had hij veel 
moeite. Economische aspecten van het sociale leven lagen hem niet. 
In de geest van Cortes beschouwde hij de staat als "een minder
waardige inrichting, die de stoffelijke belangen behoedde", terwijl de 
kerk voor 's mensen eeuwigheid had te zorgen. "Het zedelijk en dichter
lijk mooie der aalmoes stond bij de jonge Schaepman hoog boven het 
proza van der armen recht op een waardig bestaan" 12 

"Proeve van een program" 

Na 1880, toen hij eenmaal Kamerlid was geworden, begon Schaepman 
zich wat meer voor de sociale problematiek te interesseren, ook al 
bleef de caritas bij hem centraal staan. Nergens vinden wij zijn sociale 
ideeën duidelijker en beknopter weergegeven dan in zijn befaamde 
"Proeve van een Program", geschreven omdat bij herstemming in Delft 
was gebleken, "dat de Katholiek in Nederland geen Nederlander is", 
en omdat in dit geval de noodzaak om te komen tot een eigen partij
organisatie nog eens duidelijk werd gevoeld. Schaepman gaat in zijn 

Proeve uit van deze stellingen: 

1) de kerk dient volledig onafhankelijk en vrij te zijn; 

2) kerk en staat hebben ieder een eigen opdracht; 

3) de staatsmacht moet worden beperkt tot het rechtsgebied der 

staatseenheid, de staatszorg tot het onontbeerlijke. 

Merkwaardig is het, dat Schaepman, sprekend over "zelfstandigheid in 
eigen kring", alleen schijnt te hebben gedacht aan de provincies en de 
gemeenten. Hij aanvaardde dus wel de organische maatschappij
opvatting van bijv. Thorbecke, maar dacht nog niet aan een subsidiari
teitsbeginsel. Artikel XVI van zijn Proeve wijdde Schaepman aan de 
oplossing van de maatschappelijke vraagstukken. Aan de staat gaf hij 
in dit opzicht geen te zware verantwoordelijkheid. De overheid diende 
te zorgen voor het handhaven van de zondagsrust, het vrijhouden van 
de christelijke caritas van iedere belemmering, en het huldigen van het 

oot beginsel van de vrijheid ook ten opzichte van het kerkelijk huwelijk, 
zowel in het Burgerlijk Wetboek als in het strafrecht 13. 

12 ld.: "Dr. Schaepman", deel 11, pag. 288-291 In 1872 noemde Schaepman de aalmoes "ons 
wapen" en, zo voegde hij er aan toe, "aan dat wapen is de zegeflpraaI gebonden, de zegen
praai eeuwig als de liefde welke nimmer sterft" (H. 1. A. M. Schaepman: "De ChristelUke 
liefde", Amsterdam, 1872; pag. 13). 

13 H. J. A. M. Schaepman: "Een Katholieke Partij - Proeve van een Program" (Utrecht, 
1883), pag. 2 e.v., en vooral ook de artikelen IX en XVI, pag. 33 en 36. 
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Naar moderne begrippen kunnen we nauwelijks van een sociaal pro
gram spreken. De Rooy meende daarom te moeten stellen, dat voor 
Schaepman het sociale vraagstuk in 1883 reeds was opgelost door de 
handhaving van de zondagsrust en de vrije ontplooiing van de christe
lijke caritas. "In de sociale vraagstukken moest Schaepman zelf zijn 
standpunt nog vinden. Hij zat nog gevangen in de angst voor iedere 
staatsinmenging" 14 Het is duidelijk, dat voor Schaepman een oplossing 
van het sociale probleem van staatswege "een oplossing op krukken" 
was - de uitdrukking vinden wij in de Proeve terug -, maar evenzeer 
staat vast, dat hij de onbelemmerde beoefening van de caritas als het 
belangrijkste middel zag om te komen tot het oplossen van het sociale 
probleem, en hierbij sloot hij zich duidelijk bij mgr. Freppel aan. Uit
drukkelijk stelde hij in zijn toelichting op artikel XVI van zijn Proeve 
vast: "Hoe dreigend dan ook de maatschappelijke vragen soms ook 
voor ons oprijzen, het past alle kracht in te spannen om door de vrüe 
werkzaamheid tot haar oplossing te geraken. Hier volgt geen angstig 
vluchten, geen deemoedig opzien naar de Staat, als bezat deze alle 
wijsheid en alle kracht. Voor hen, die weten, dat de wet van God het 
levensbeginsel is van de maatschappij, dat dit levensbeginsel ook het 
geneesmiddel kan zijn tegen krankte en wonden, voor hen is de be
oefening dezer brandende vraagstukken, en, voor zover zij vermogen, 
de toewijding aan haar oplossing plicht." 15 

Toch mag men zijn eis, dat de overheid toe moest zien op de naleving 
van de zondagsrust, niet bagatelliseren. Met Freppel, Mermillod, Beck, 
Decurtins en andere sociale voormannen zag Schaepman in de naleving 
van de zondagsrust, ook door arbeiders, een eerste stap tot een ver
mindering van de arbeidsduur voor werknemers. We hebben hier een 
bewijs, dat Schaepman zich toch wel met het maatschappelijke probleem 
bezighield. Zo aanvaardde hij een beperkte staatsinmenging in maat
schappelijke vraagstukken als het ging om het onbelemmerd uitoefenen 
van de caritas, om een eerlijke regeling van de militieplicht, om een 
rechtvaardige belastingverdeling en, zoals reeds gezegd, om het toe
passen van het beginsel van de vrijheid ten opZichte van het kerkelijk 
huwelijk 16. 

Pas omstreeks 1888 verbreedde Schaepman zijn opvattingen door te 
stellen, dat liefde vergezeld moest gaan van het recht en eerst na het 
verschijnen van Rerum Novarum aanvaardde hij staatsinmenging op 
sociaal gebied. In een rede in Alkmaar in 1893 verklaarde hij nog in 
de staatstussenkomst geen ideaal te begroeten, maar hij wilde erkennen 
dat de staat "uit plicht en zelfverweer" tot ingrijpen in de maatschap
pelijke verhoudingen kon worden gedwongen 17. 

14 De Rooy in: Rogier. a.w., pag. 356. 

15 Schaepman: "Proeve van een Program", pag. 44. 
16 lb., pag. 45-47. 

17 De Tijd, 29 november 1893. 
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Hoe Van Wely kon schrijven, dat Schaepman zich door het congres van 
Luik in zijn strevingen en inzichten opnieuw bevestigd voelde en dat 
hij zich nooit met de School van Angers vereenzelvigd had, is mij niet 
duidelijk. In dit opzicht geeft Witlox van de sociale inzichten van "de 
doctor" een objectiever beeld, ook al schreef hij eens, dat Schaepman 
een vooruitstrevend democratisch beleid "speciaal op sociaal gebied" 
wenste 18. 

Op internationaal niveau speelden Nederlandse katholieken eigenlijk 
geen rol, ook al hebben jarenlang Duitse jezuïeten van wereldnaam 
zoals Lehmkuhl, Pesch en Cathrein in Nederland verbleven. Op de 
congressen, bijv. in Luik en in het Zwitserse Freiburg, en tijdens de 
sociale weken in Frankrijk ontbraken de Nederlanders over het alge
meen, en als zij er wel waren, brachten zij in de discussies geen nieuwe 
elementen naar voren. Om slechts het voorbeeld van het hiervóór be
handelde congres in Luik te noemen: Schaepman komt in de corres
pondentie van mgr. Doutreloux in verband met de organisatie van het 
congres niet voor. Zijn naam ontbreekt in de officiële lijst van deel
nemers, ook al zou "de doctor" volgens Defourny en volgens Van Wely 
wel aanwezig zijn geweest 19. Wel waren aanwezig: jhr. 1. de la Court, 
F. Westerwoudt, de priester jhr. H. van Nispen tot Sevenaer, A. van 
Rückevorsel en Borret (bedoeld is vermoedelijk Th. Borret) 20. Alleen 
Westerwoudt heeft zich in de debatten gemengd, o.a. in de discussies 
over het reizen op zondag en over de reclassering 21. 

Duitse Katholiekendagen 

De meeste invloed hebben de Nederlanders ondergaan vanuit Duitsland, 
zowel vóór als ná 1891. De Katholiekendagen in Duitsland werden 
regelmatig door Nederlanders bezocht. Met uitzondering van Schaepman 
hebben zij tot de meningsvorming aldaar echter nauwelijks bijgedragen, 
tenzij zij bij niet-officiële ontmoetingen kans hebben gezien hun me
ningen naar voren te brengen en daarmee misschien anderen te be
invloeden. Weliswaar hebben Nederlanders tijdens de Duitse Katholie
kendagen het woord gevoerd, maar vóór 1900 nooit diepgaand over 
sociale problemen. Voor het eerst werd in 1862 door een Nederlander 
op een Katholiekendag een rede gehouden. Prof. P. Alberdingk Thijm, 
broer van de bekende Joseph Alberdingk Thijm, uit Leuven sprak bij 
die gelegenheid over de positie van de katholieken in Nederland. In 

..t 18 J. P. Gribling: "Schaepman een sociaal-politicus?", in Gids voor Personeelsbeleid, 
arbeidsvraagstukken, sociale verzekering, 47 (1968) 8, pag. 189; De Jong, a.w., pag. 265; 
J. van Wely: "Schaepman, Levensverhaal" (Bussum, 19542), pag. 409-412; J. Witlox: "Schaep
man als staatsman", 3 din. (Amsterdam, 1960), passim. Zie ook J. H. J. M. Witlox: "Varia 
Historica" Cs-Hertogenbosch, 1936), pag. 225. 
19 M. Defourny: "Les Congrès Catholiques en Belgique" (Leuven, 1908), pag. 152, en Van 
Wely, a.w., pag. 412. 
20 Borret komt niet voor op de lijst van de deelnemers in het verslagboek van het congres 
(reeds eerder aangehaald, pag. 26-28). wel in een brief van Waldbott de Bassenheim aan 
Doutreioux van 23 augustus 1890 (Archief bisdom Luik, dossier 71). 
21 Verslag congres LUik, 2e sectie, pag. 88-91, en 3e sectie, pag. 181-182. 
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Mainz (1871) sprak dezelfde geleerde over de positie van de paus in 
Rome 22. 

Voor zover mij bekend bezocht Schaepman voor het eerst de Duitse 
Katholiekendag toen deze in 1879 in Aken plaatsvond - volgens Persün 
een van de heerlijkste onder deze jaarlijkse vergaderingen. Hij hield 
daar een korte toespraak over de verbondenheid van Duitsers en Ne
derlanders in het geloof 23. Tijdens dezelfde Katholiekendag vond hij 
gelegenheid wat uitvoeriger in te gaan op de strijd die Nederlandse 
katholieken hadden gevoerd om hun vrijheid te verkrijgen, op het 
herstel van de hiërarchie, op de Aprilbeweging, en vooral op de school
/Strijd. Bovendien legde hij er de nadruk op, dat de katholieken.· in 
Nederland de politieke organisatie die de Duitsers in hun Zentrumpartei 
hadden gerealiseerd, nog niet kenden. Volgens de "Verhandlungen" 
volgde na deze toespraak van Schaepman een stormachtig applaus 24. 

In een derde redevoering in Aken kwam "Professor" Schaepman echter 
met een wat breder betoog over het begrip "volk". Het was, zo ver
klaarde hij, een modeverschijnsel te spreken over "het volk". Maar 
omdat men, zoals Pius IX eens had gezegd, aan de woorden hun juiste 
betekenis moest teruggeven, wilde hij de juiste betekenis van het woord 
"volk" verklaren. In het spraakgebruik van de liberalen houdt het 
begrip volk "het zich losmaken van" in: het zich losmaken van het 
handwerk, van de arbeidersstand, van de verschillende standen van de 
christelijke maatschappij, "zoals die door God is gemaakt". "Voor onS 
is het volk de gehele maatschappij van de hoogste aristocraat tot de 
eenvoudigste bedelaar. Het volk zijn allen, die van God een ziel hebben 
ontvangen en in deze ziel het evenbeeld van de edele Geest van God". 
Op grond van deze gedachte meende Schaepman "het volk" (c.q. de 
Duitse katholieken) tot eenheid te moeten oproepen. Persijn vertelt, dat 
Schaepman na de "Stürmischen Beifal/" voor het eerst door al de aan
wezige Nederlanders als "onze doctor" toegewuifd en bedankt werd 25. 

Schaepman sprak eveneens in de Beethovenhalle in Bonn op 4 septem
ber 1881. In de van hem bekende retorische stijl prees hij de "wahrhaft 
katholische Begeisterung" in Duitsland. Hij noemde de Duitse Katholie
kendagen "ein erhabenes Schauspie/" (-) denn sie sind die Stätte, 

22 J. May, a.w., pag. 144 en 206. 
23 "Verhandlungen der XXVI. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Aachen", 
pag. 47-48. In Aken was de Nederlandse delegatie vrij groot, zoals uit de deelnemerslijst, ge
publiceerd op pag. 403 e.v., blijkt. Naast Schaepman vinden wij o.m. de namen van prof. Lans 
van het seminarie Hageveld, van het Tweede-Kamerlid Leopold Haffmanns, in latere jaren een 
felle tegenstander van Schaepman, van H. Brouwers, president van het klein-seminarie in St. .. 
Michielsgestel, van de gebroeders Bahlmann en van de Rolducse kroniekschrijver Pothast. I 
Cf. J. Persijn: "Dr. Schaepman", deel 11, pag. 706 e.v. 
24 "Verhandlungen", pag. 115-120. 
25 "Verhandlungen", pag. 170-172. Tijdens het officiële diner bracht Schaepman (als laatste 
spreker) na een dankwoord te hebben gericht tot Windthorst, die tevoren zeer lovende woor
den over de Nederlanders had gesproken, een toast uit op de Duitse mannelijke en vrouwe
lijke religieuzen, die vanwege de "Kulturkampf" een onderkomen in Nederland hadden gezocht. 
Tot de belangrijkste onder hen behoorde ongetwijfeld pater Arnold Janssen, die op 8 septem
ber 1875 in Steyl de grondslag legde van zijn "Gezelschap van het Goddelijk Woord" (SVD) 
en die op 19 oktober 1975 zalig werd verklaard. Ib., pag. 382 en 384; Persijn, a.w., pag. 715. 
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wo für den groszen Kampf gegen den Unglauben und den Nihilismus 
die Waffen geschmiedet werden, sie sind es, die den groszen Kampf 
zwischen Christentum und Antichristentum aufnehmen". Opvallend in 
zijn toespraak was het, dat hij de Duitse katholieken prees vanwege 
hun "erbarmende Liebe" als geneesmiddel tegen de ongeneeslijke 
ziekte van zijn tijd, die het gevolg was van het harteloze egoïsme, 
waardoor de sociale kwestie zo'n brandend vraagstuk was geworden. 
Hieruit blijkt, dat Schaepman zich wel van het bestaan van het sociale 
probleem bewust was 26. 

Ook op de Katholiekendag in Münster (1885) voerde Schaepman het 
woord 27. Op de hiervóór uitvoerig besproken Katholiekendag in Frank
furt, in 1882, was Schaepman niet aanwezig. Een korte toespraak 
namens de Nederlandse gasten werd gehouden door prof. 1. C. H. 
Menten uit Rolduc, die ook op de Katholiekendag in Konstanz (1880) 
aanwezig was geweest en bij die gelegenheid had gesproken over de 
zorg van mgr. Pare dis voor de priesters en religieuzen die Duitsland 
hadden moeten verlaten 28 

Wanneer men de verslagen van de Katholiekendagen tot 1900 door
neemt,moet men vaststellen, dat de Nederlanders aan de Duitsers 
weinig konden leren, maar wel veel van de Duitsers konden overnemen. 
Terecht verklaarde prof. A. Janssen, van het seminarie Rijsenburg, in 
Koblenz: "Wij, Nederlanders, hebben kolossaal veel van de Duitse 

« katholieken geleerd" 29. 

De Katholiekendag van Keulen (1894) is voor Nederland een vrij be
langrijke gebeurtenis geworden. Het eerste, toen nog volkomen onop
vallend feit was, dat No/ens Schaepman naar Keulen vergezelde 30. 

Het tweede feit van betekenis was, dat Schaepman een rede hield 
die meer dan vorige redevoeringen in het teken van het triomfalisme 
stond. "U weet nu, vanwaar ik kom: uit Holland 31, een klein doch trots 
land. Kleine lieden hebben nu eenmaal de eigenschap zeer trots te zijn." 
Hij verklaarde trots te zijn op zijn land vanwege de politieke en religieuze 
vrijheid die er in Nederland bestond. Alleen in het hoger onderwijs 
kende Nederland nog niet de vrijheid, hoewel er een lichtpuntje was: 
de Amsterdamse universiteit had officieel aan een door de kerkelijke 
overheid aangewezen priester toegestaan op te treden als hoogleraar 

26 1. May, a.w., pag. 271·272. May spreekt op pag. 273 over "der gefeierte Professor Schaep
man" 

... , 27 J, May, a.w., pag. 300, 

ZE "Verhandlungen der XXIX. General Versammlung der Katholiken Oeutschlands zu Frankfurt 
a,M,", pag. 90-91, en J, May, a.w., pag. 267-268 en 279, 

" "Verhandlungen der 37, General Versammlung der Katholiken Oeutschlands zu Koblenz von 
24, bis 28. August 1890" (Koblenz, 1890), pag, 88. 

30 "Verhandlungen der 41. General Versammlung der Katholiken Oeutschlands zu Köln vom 
26, bis 30. August 1894" (Keulen, 1894), pag, 433, 

31 Schaepman had de onhebbelijke gewoonte (eigen aan vele Nederlanders, ook in onze dagen) 
steeds te spreken van Holland, als hij Nederland bedoelde! 
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in de wijsbegeerte van de H. Thomas van Aquino 32. Uitdrukkelijk ver" 
klaarde Schaepman niet te houden van sentimentele tolerantie, maar, 
zo voegde hij er aan toe, in godsdienstig opzicht kunnen Nederlanders 
"steil intolerant" zijn. De katholieken verlangden eerbiediging van 
grondwettelijke vrijheden en rechten en aanvaarding van de daarmee 
verbonden plichten. Gelukkig, zo stelde hij vast, wilden zelfs de meest 
fanatieke protestanten in Nederland geen heksenjacht, en zo konden de 
jezuïeten, in Duitsland als paria's beschouwd, in Nederland in alle 
vrijheid leven 33 

De rede van Schaepman in Keulen maakte zo'n diepe indruk, dat op de 
Katholiekendag in 1 903, eveneens in Keulen, de toenmalige voorzitter, 
Georg von Orterer uit München, in zijn herdenking van Schaepman op 
dat gebeuren terugkwam: "We zien allen nog voor ons die hoge, ener
gieke gestalte van Dr. Schaepman, de O'Conneil uit Holland, die zoveel 
groots heeft verricht als schrijver, als volksvertegenwoordiger, die zo 
vol humor doch tegelijk zo indrukwekkend tot ons gesproken heeft" 34 

In 1903, na de dood van Schaepman, schreef Nolens het volgende: "Hij 
(sc. Schaepman) was er trots op Nederlander te zijn. Gezaghebbende 
vreemdelingen, schrijvers en staatslieden bezocht hij op zijn talrijke 
buitenlandse reizen; hij ontving ze in Den Haag en elders om ze over 
Nederlandse toestanden in te lichten, om zijn klein, door velen weinig 
gekend en eenzijdig beoordeeld land tot zijn recht te doen komen. Nog 
zie en hoor ik hem in 1894 in Keulen op de Duitse Katholiken-Versamm
lung onder de aanhoudende en stormachtige toejuiching ener menigte 
van duizenden de roem van zijn land verkondigen" 35. 

Hieruit kan men opmaken, dat Schaepman, zeker in Duitse kringen, een 
gezaghebbende figuur was, maar uit niets blijkt, dat hij de sociale op
vattingen van de vele vooraanstaande katholieken met wie hij sprak, 
heeft beïnvloed. 

Het is zeer merkwaardig, dat Schaepman nooit het Duitse voorbeeld 
met betrekking tot het organiseren van Katholiekendagen heeft willen 
overnemen, terwijl Nolens, die o.m. nog de Katholiekendag in Dortmund 
(1896) bijwoonde, daartoe wél wilde overgaan. Het is Aa/berse geweest, 
die als eerste het plan opperde ook in Nederland Katholiekendagen te 
houden, maar pas in 1919 vond in Nederland de eerste nationale Katho
liekendag plaats, terwijl reeds op 16 augustus 1899 op initiatief van 
Nolens, Poefs en Ruijs de Beerenbrouck een zgn. Limburgse Bonden-

JZ Schaepman doelde hier op de benoeming ie 1894 van de dominicaan I. V. de Groot tot 
hoogleraar in de thomistische wijsbegeerte aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 

13 •• Verhandlungen der 41 General Versammlung der Katholiken Deutschlands··. pag. 194-199. 

34 ,.Verhandlungen der 50. General Versammlung der Katholiken Deutschlands in I(öln vam 
23. bis 27. August 1903 (Keulen, 1903). pag. 157. 

35 W. H. Nolens, "In Memoriam Dr. H. J. A. M. Schaepman. 2 maart 1844 - 21 januari 1903·', 
met een interview van C. K. Elout (herdruk uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, Amster
dam. 1903), pag. 9-10. 
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dag was gehouden. Op de Tweede Bondendag sprak de limburgse 
bisschop Drehmanns zelf over een "Katholiekendag" 36. 

"Rerum Novarum" 

Eigenlijk groeide Schaepmans belangstelling voor de sociale problemen 
van zijn tijd pas goed na het verschijnen van de encycliek Rerum 
Novarum. Met name in de Katholieke Arbeidersbeweging ging hij een 
rol spelen, al is het onjuist te stellen, dat hij de grondlegger van welke 
arbeidersorganisatie ook geweest zou zijn. In dit opzicht komt de eer 
veel meer toe aan een Passtoors of een Ariëns. Opvallend blijft het, 
dat hij ook na mei 1891 de ideeën van Freppel niet geheel los kon laten. 
De kerk predikt, zo verklaarde hij op 15 juli 1891 in Vlissingen, geen 
gelijkmaking van alle standen; zij weet dat de ongelijkheid blijven zal. 
Christelijke weldadigheid noemde hij geen plicht van recht, maar een 
gebiedende plicht van de liefde. Wel aanvaardde hij in de geest van 
Rerum Novarum, dat de arbeider het volle, onbetwistbare en onver
vreemdbare recht op bescherming heeft, en pleitte hij voor een organi
satie van de arbeiders en voor het recht van de mens op arbeid 37. 

Duidelijk heeft Schaepman uit Rerum Novarum zijn gewijzigde opvat
tingen geput. In zijn laatste levensjaren heeft hij aan het sociale pro
bleem zijn volle aandacht geschonken, maar ook toen is hij noch dé 
grote sociale denker noch dé sociale voorman geworden. Het bevreemdt 
ons eigenlijk niet, als wij bedenken, dat Schaepman eigenlijk geen 
geleerde "in de strenge vorsers-zin" was. Hij had ook geen afgerond 
systeem. Hij gaf met dichterlijke warmte de grote lijnen aan, maar de 
uitwerking van zijn ideeën liet hij aan anderen over 38. Het oordeel van 
magister 1. V. de Groot, die Schaepman een der welsprekende en meest 
invloedrijke apostelen van de leringen van Leo XIII op maatschappelijk 
gebied en de aanvoerder van de sociale actie noemde, meen ik dan 
ook minstens als een dichterlijke overdrijving van een gelegenheids
preker te moeten beschouwen 39. 

NAVOLGERS OF BAANBREKERS? 

In de katholieke sociale geschiedenis van Nederland betekent het jaar 
1888 een keerpunt. Schaepman betoogde toen in Rotterdam voor het 
eerst dat liefde en rechtvaardigheid samen moesten gaan; in Almelo 
begon in dat jaar een staking, hetgeen Alphons Ariëns er toe aanzette 
in De TÜd een artikel te schrijven waarin hij op irenische toon opkwam 

36 J. P. Gribling, "P. J. M. Aalberse", pag. 63-68. 
37 H. J. A. M. Schaepman, "Rerum Novarum - rede over de jongste Encycliek van Z.H. 
Paus Leo XIII" (Utrecht, 1891). 
38 J. Persijn, "Or. Schaepman", deel 11, pag. 59 e.v. Cf. ook G. W. Konings, "Mgr. Dr. 
Schaepman als vriend van de werkman", in, "Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman, herdacht in 
de Hoofds:ad" (Amsterdam, z.j.), pag. 59. 
39 J. V. de Groot, "Mgr. Or. Schaepman als priester", in, "Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman, 
herdacht in de Hoofdstad", pag. 19. 
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voor een organisch verband tussen werkgevers en werknemers; Willem 
Passtoors, verontwaardigd over het feit dat arbeiders niet in de gelegen
heid werden gesteld de paushulde in Amsterdam bij te wonen, stichtte 
de R.K. Volksbond; jhr. G. Ruüs de Beerenbrouck, minister van Justitie, 
zag in de Tweede Kamer zijn Arbeidswet aangenomen; Ariëns bereidde 
na een gesprek met o.m. de priester H. van Nispen tot Sevenaer, de 
aristocraat die als arbeider leefde, in Enschede de stichting van de R.K. 
Arbeidersvereniging voor; Nolens werd op 17 februari leraar in Rolduc 
en zou kort daarna (voor het eerst op een Nederlands seminarie) het 
vak "sociologie" gaan onderwijzen. Hij bereidde toen zijn proefschrift 
over de leer van St. Thomas van Aquino over het recht voor, dat de 
filosofische basis van zijn sociaal handelen zou worden. En in 1889 
publiceerde Aalberse, toen nog maar 18 jaar oud, zijn eerste artikelen 40. 

Binnen het raam van de sociale geschiedenis van katholiek Nederland 
waren Schaepman, Ariëns, Ruijs de BeerenbroLick (vader van de latere 
minister-president), Van Nispen tot Sevenaer, Passtoors, Nolens, Aal
berse en de dominicaan J. V. de Groot ongetwijfeld pioniers, maar in 
internationaal perspectief behoren zij veel meer tot de navolgers dan 
tot de voorlopers, met uitzondering - althans in bepaalde opzichten _ 
van Nolens en Aalberse. In het deel dat over Schaepman handelde, 
werd er reeds op gewezen, hoe de Duitse invloed op de Nederlandse 
katholieken vaak zeer groot is geweest. De hiervóór genoemde per
sonen - en met hen nog andere, minder bekende figuren - namen 
veelal Duitse initiatieven over. Bij Van Nispen tot Sevenaer is dat zon
der meer aanwijsbaar, aangezien hij het Duitse Kolpingwerk naar Neder
land overbracht. De stichter van de R.K. Volksbond, Willem Passtoors, 
was geen geleerde, maar schijnt wel op de hoogte te zijn geweest van 
de ideeën van met name de Oostenrijkse School. Van Ariëns weten 
wij, dat hij in Duitsland de sociale beweging ging bestuderen alvorens 
over te gaan tot de oprichting van de Katholieke Werkliedenvereniging 
en dat hij o.a. in de Unitaskwestie sterk de Duitse en met name de 
Keulse visie wilde volgen 41. 

Magister De Groot 

Sprekend over de katholieke sociale bewegingen in Nederland wordt 
maar zelden de naam van J. V. de Groot genoemd 42 Geheel verwonder
lijk is dat niet, omdat hij veel meer bekend is geworden als thomistische 
wijsgeer dan als sociaal denker. Toch heeft hij grote invloed op het 
sociale denken gehad door in woord en geschrift de thomistische leer 

40 G. Brom: "Alfons Ariëns" (Utrecht, 1950'), pag. 36 e.v.; J. P. Gribling: "P. J. M. Aalberse", 
pag. 21-23; J. W,tlox: "Schaepman als staatsman", deel 11, pag. 211-213, pag. 222-224 en 
pag. 467. 

41 Brom. a.w .. pag. 79 en pag. 398 e.v. 

42 Joannes Theodorus de Groot liet zich na zijn intrede in de orde van St. Dominicus Joannes 
Vincentîus de Groot noemen. 
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over het natuurrecht als basis van het sociale handelen van de katho
lieken te verdedigen. Daarom verdient hij hier onze aandacht. 

De Groot was een beminnelijk en irenisch man, die, steunend op de 
encycliek Aeterni Patris van paus Leo XIII (1879) - handelend over de 
thomistische wijsbegeerte -, meende dat de waardigheid van de mens 
en diens geluk ook hier op aarde grote schade zouden lijden als de 
maatschappelijke orde zou worden losgemaakt van de zedelüke kracht, 
waarvan God het steunpunt is. Deze gedachte vinden wij o.m. terug in 
de bespreking die De Groot wijdde aan het proefschrift van Nolens 43. 

Hij onderstreepte vooral deze gedachte: al het geschapene is een be
weging naar het gestelde einddoel, als een geheel, in causaal en finaal 
verband, onderling met de Schepper verbonden; het geheel der bewe
gingen of handelingen naar het einddoel vormt de wereldorde. Het 
objectieve einddoel van de mens is God, het subjectieve einddoel is 
het volmaakte geluk. De betekenis van deze leer is bijzonder groot 
"voor het waar en diep begrip van zedelijkheid en recht". Recht in 
eigenlijke zin is het rechtvaardige, in meer strikte zin heeft het tot 
voorwerp de handelingen van de mensen ten opzichte van elkaar, d.w.z. 
de handelingen van de mensen als delen van de gemeenschap. Men 
zou het zo kunnen stellen: dat het recht betrekking heeft op de ware 
verhouding van de mens, als gemeenschapswezen, tot het hoge eind
doel dat de Schepper voor zijn redelijke schepselen heeft gesteld. De 

.. Groot besluit dit deel van zijn artikel met de woorden: "De heiligheid 
van het recht (-) heeft dit jaar in Utrecht een nieuwe zeer verdienste
lijke verdediger gevonden" 44. God heeft, zo betoogt De Groot (sc. 
Nolens) verder, in de menselijke natuur de neiging tot de eeuwige wet 
gelegd. De deelneming aan de eeuwige wet is in feite de natuurwet. 
De positieve wet, uitgaande van het door God in de gemeenschap ge
wilde gezag, steunt op de natuurwet. 

Deze thomistische leer, door Nolens in zijn proefschrift behandeld, door 
De Groot zo kernachtig in zijn artikel weergegeven, had zijn impulsen 
reeds gekregen in de eerste jaren van het pontificaat van Leo XIII. De 
Groot roemde in de "Paus van de arbeiders", die zich zozeer had inge
zet "om het slavenjuk te verbrijzelen in Afrika", diens sociale bewogen
heid: "Inderdaad vormt het vraagstuk der maatschappelijke orde een 
hoofdspil der pauselijke werkzaamheid van Leo XIII" 45. 

Zoals Van Rooy opmerkte, deed De Groot aan sociale actie, "maar op 
zijn wijze, dat wil zeggen in het groot, want hij zaaide beginselen en 

... leidende denkbeelden" 46. Dit deed hij o.m. in zijn redevoeringen voor 

43 1. V. de Groot "Het proefschrift van Dr. W. H. Nolens en de leer van den H. Thomas 
van Aquino over het recht", in: De Katholiek, 97 (1890) Nieuwe Reeks, 9, pag. 376 e.v. 
44 lb., pag. 384. Cf. B. H. Molkenboer en A. H. M. 1. van Rooy: "Pater De Groot· Herdenking 
en Hulde" ('s·Hertogenbosch, 1923), pag. 96·97. 

45 1. V. de Groot: "De Pausen en de Christelijke beschaving" (Nijmegen, 1891 2), pag. 342, en 
ld.: "De H. Thomas van Aquino als Wijsgeer" (inaugurale rede, Amsterdam, 1894), pag. 6. 
46 Molkenboer en Van Rooy, a.w., pag. 145. 
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katholieke arbeiders. voor leden van de St. Vincentiusvereniging en 
andere sociale organisaties. Bekend is zijn rede. uitgesproken in de 
feestvergadering van de St. Vincentiusvereniging in Amsterdam op 
11 februari 1898. waarin hij betoogde dat de invloed van de caritas op 
de rechtvaardigheid en daardoor op de bloei van de rechtsorde en van 
het sociale leven. niet gemakkelijk overschat kan worden. mits caritas 
zich niet tot liefdadigheid "in de alledaagse zin" beperkt. Liefde is een 
macht die de mens bevrijdt van het juk van de onrechtvaardigheid. 
liefde leert de mens in zijn medemens zijn broeder te zien. liefde eer
biedigt de waarde van de mens ook in de ellende. liefde breidt "de 
gezichtseinder voor de werkgever" naar alle zijden uit. "De liefde ver
blijdt zich niet met de ongerechtigheid. maar zij verblijdt zich met de 
waarheid". - De Groot onderschatte de betekenis van de caritas. 
waarop Freppel zo sterk de nadruk legde. zeker niet. maar in het maat
schappelijk verkeer was volgens hem liefde niet los te denken van de 
rechtvaardigheid 47. 

Het is niet bekend. in hoeverre De Groot contact heeft gehad met de 
grote sociale voormannen uit het buitenland. Vooral in de winter van 
1891-1892 heeft hij vaak voordrachten over Rerum Novarum gehouden. 
maar in die redevoeringen steunde hij bijna hoofdzakelijk op St. Thomas 
en op de encycliek zelf. Op verzoek van Schaepman zou De Groot o.a. 
met Nolens deelnemen aan het Congrès Scientifique International Ca-
tholique. dat in 1894 in Antwerpen zou worden gehouden. Maar juist .. 
in die tijd werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de thomis
tische wijsbegeerte aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
zodat hij dat congres. waaraan katholieke geleerden (onder wie vele 
sociale topfiguren) uit geheel Europa deelnamen. niet kon bijwonen 48. 

De Groot is. vooral door zijn oratorisch talent. zeker een groot be
zieler. een groot man geweest. ook op sociaal gebied. maar hij was in 
dat opzicht nauwelijks een origineel denker en zeker geen baanbreker. 

Aalberse 

Aalberse zou hier ongetwijfeld uitvoerige aandacht verdienen. ware het 
niet dat hij zijn grote activiteiten pas kon ontplooien na 1900. en deze 
studie beperkt zich in hoofdzaak tot de negentiende eeuw. Toch dient 
hier gewezen te worden op enkele belangrijke verbindingen die er 
lopen tussen de door Aalberse gestichte Katholieke Sociale Actie en de 
Duitse sociale bewegingen. Het is bekend. dat Aalberse vanaf zijn 
studietijd enorm veel las. Zijn aandacht ging daarbij vooral uit naar 
literatuur. geschiedenis. sociologische en economische werken. Aan
vankelijk toonde hij een voorliefde voor o.a. Louis Veuillot. maar al 

47 J. V. de Groot: "De Sociale zending der christelijke liefde" (Amsterdam. 1898). passim. 
48 Molkenboer en Van Rooy, a.w., pag. 111. Opgemerkt zij, dat De Groot bijv. ook sprak op 
de sociale studieweek in Breda in 1907, die geheel aan de sociale kwestie was gewUd. 
(Verslag Sociale Week, gehouden te Breda. 1907; Leiden, 1908). 
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spoedig werden Duitse schrijvers zijn favorieten, zoals blijkt uit zijn 
vertaling van het werk van Heinrich Pesch SJ: "Katholieke Staats- en 
Maatschappijleer" (4 delen, 1908-1918). Hoewel hij o.m. in contact stond 
met de bekende Belgische priester en sociale voorman A. PoWer, werd 
hij het meeste geboeid door het werk van de Volksverein für das 
katholische Deutschland in Mönchen-Gladbach, maar ook door de katho
lieke sociale actie in Italië, waarvan hij kennelijk zeer goed op de hoogte 
was. 

Toen hij dan ook na de Spoorwegstaking van 1903 uit zijn Katholiek 
Comité van Actie een blijvende sociale organisatie van katholieken in 
het leven wilde roepen - een plan waarover hij reeds in 1900 met 
Schaepman had gesproken, die overigens afwijzend stond tegenover 
de "jeugdige en optimistische illusies" van de jonge Aalberse -, be
zocht hij eerst in mei 1903 de Zentra/stelle van de Volksverein, waar hij 
door August Pieper werd ontvangen. Het is waar, dat Aalberse geen 
geheel nieuwe organisatie wilde; zijn Katholieke Sociale Actie (KSA) 
zou een soort bundeling van bestaande katholieke organisaties moeten 
zijn, een organisatie die het midden zou houden tussen het Italiaanse 
werk van de congressen en de Duitse Volksverein. Toch kan men stel
len, dat het Duitse voorbeeld hem zodanig heeft gegrepen, dat hij, 
zoals Kellenaers het uitdrukte, zijn KSA oprichtte "nach dem Muster 
des Volksvereins für das katholische Deutschland" 49. 

Aalberse had grote bewondering voor Hitze, Pieper en Julius Bachem 
(met wie hij bevriend was). Van de Volksverein nam hij gaarne de idee 
van de sociaal-politieke en apologetische informatiedienst over; zoals 
de Zentra/steJle allerlei vlugschriften, tijdschriften en brochures uitgaf, 
zou de KSA de uitgave van dergelijke geschriften moeten bevorderen. 
Maar hij wilde de Duitsers niet slaafs volgen. In de Kölnische Volks
zeitung schreef hij op 1 april 1910: "Hadden wij de Duitse planten in 
onze Hollandse aarde slechts overgepoot, zij zouden allicht niet levens
vatbaar, althans niet levenskrachtig geweest zijn". Opmerkelijk is het, 
dat hij in de vakbondsstrijd, waarbij het ging om confessionele of 
interconfessionele vakorganisaties, duidelijk een eigen Nederlands 
standpunt wilde innemen. Hij wenste noch als aanhanger van de Keulse 
School noch als die van de Berlijnse richting beschouwd te worden. 
De historisch gegroeide toestanden in Nederland waren nu eenmaal 
anders dan in Keulen of Berlijn 50. 

Aalberse steunde duidelijk op de theoriën van Heinrich Pesch. Kort 
samengevat streefde hij naar een maatschappij, gegrond op publiek-

49 J. P. Gribling: .. P. J. M. Aalberse". pag. 113-116 en passim; A. Kellenaers in: "Soziale 
Kultur. Der Zeitschrift Arbeiterwohl und der Christliche·sozialen Blätter, Neue Folge". 28 
(1908), pag. 361. 
50 Gribling, a.w., pag. 144. Hier zouden we ook Poels moeten noemen, maar de grote sociale 
activiteit van Poels begon pas na 1900 en is daarom geen object van deze studie. Overigens 
dient hier gewezen te worden op het feit, dat Poels geheel zijn leven zeer nauwe banden met 
Duitse katholieke voormannen onderhield. 
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rechtelijke beroepsstanden (niet op standsorganisaties, zoals Poels 
wilde). Beroepsstanden zouden de verschillende gelijksoortigellak
verenigingen moeten omvatten. De grondslag van het geheel moest de 
wet van de solidariteit zijn, die Aalberse omschreef als "de gemeen
schap der belangen als feit en als plicht"; dat wil zeggen, het welzijn 
van het individu is "de feitelijke vooropstelling van het welzijn van 
anderen". Die solidariteit heeft haar fundament in de menselijke natuur. 
In tegenstelling tot bijv. Veraart (in een later stadium) wilde Aalberse 
de door hem beoogde maatschappijhervorming én van onderop én langs 
de weg van de evolutie bereiken 51. 

Duidelijk is, dat Aalberse vele theorieën vooral van Duitse voormannen 
heeft overgenomen. Maar hij stak boven vele anderen uit omdat hij er 
voortdurend op uit was de theorie in praktijk om te zetten, waarbij hij 
dan op ieder moment van de ontwikkeling de werkelijke situatie in ons 
land analyseerde. Hij was een groot idealist, maar hield de ogen wijd 
open voor de realiteit. 

W. H. NO LENS 

Een bijzondere plaats in de ontwikkeling van de sociale ideeën in 
Nederland rond de eeuwwisseling neemt de priester-staatsman W. H. 
No/ens in, en dit zowel in nationaal als internationaal perspectief. In de 
overigens nogal schaarse levensschetsen van Nolens wordt steeds de 
klemtoon gelegd op zijn politiek leiderschap als voorzitter van de 
Katholieke Kamerfractie. Hier en daar wordt wel de nodige aandacht 
geschonken aan diens werk binnen het kader van de Internationale 
Arbeidersorganisatie; te weinig echter is er tot nu toe gesproken over 
de rol die Nolens heeft gespeeld als sociaal politicus en als geleerde. 
In deze studie verdient Nolens meer dan gewone aandacht, én omdat 
hij meer dan anderen en als eerste in Nederland een duidelijke, filoso
fisch gefundeerde sociaal-economische visie had, én omdat hij op 
basis van die visie zijn sociaal-politiek beleid heeft willen voeren. 

Zijn visie was gebaseerd op de leer van het natuurrecht van St. Thomas, 
op Rerum Novarum en op de geschriften van Duitse sociale voormannen, 
met name op de werken van Georg Freiherr van Hertling (1843-1919). 
Weinig politici rond de eeuwwisseling zullen zo goed op de hoogte zijn 
geweest van de leer van St. Thomas als Nolens, die, zoals we reeds 
zagen, in zijn proefschrift duidelijk aantoonde, dat de natuurwet, deel
neming aan de eeuwige wet, de onmisbare grondslag is van de stellige 
wet, die het algemeen welzijn ten doel heeft. Nolens heeft, zoals 
P. Kasteel eens schreef, tot aan zijn dood steeds een Latijnse zakuitgave 
van de Summa bij zich gehad, en menigmaal las hij daaruit, wandelend 
op de vroegere pier van Scheveningen, waarheen hij zo graag ging, 

51 Gribling, a.w., pag. 145-147, 341 en 360-362. 

28 Politiek perspectief, november! december 1975 

-



vooral wanneer hij voor moeilijke beslissingen stond. Van St. Thomas 
heeft Nolens ongetwijfeld de voorzichtigheid en behoedzaamheid ge
leerd, twee karaktertrekken die kenmerkend voor hem waren 52 Tegen
over een verslaggever heeft Nolens eens gezegd, dat juist zijn studie 
van het werk van St. Thomas hem tot de sociale beweging heeft ge
bracht 53. Volgens Veraart was Nolens een "filosoficus". Iedereen die 
hem kende, wist "dat bij besprekingen, die maar even een wetenschap
pelijk kantje hebben, het Thomas is, al wat de klok slaat" 54 In de 
Tweede Kamer, maar evenzeer op internationale conferenties (bijv. van 
de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève) steunde Nolens in zijn 
betogen meer dan eens op de leer van St. Thomas, zoals bijv. bij het 
uitspreken van zijn maidenspeech op 1 december 1897 in de Tweede 
Kamer. - Overigens zij hier opgemerkt, dat naar de mening van Nolens 
voor iedereen die aan het openbare leven deel wil of moet nemen, als 
dringende eis geldt: de methodische studie der wijsbegeerte en der 
maatschappelijke vragen 55. 

Rerum Novarum was voor Nolens de grondslag van ieder sociaal-politiek 
beleid. Zodra de encycliek verscheen, maakte hij daarvan een grondige 
studie, zoals blijkt uit aantekeningen en schematische overzichten die 
hij in een door hem gekocht exemplaar aanbracht 56. 

Tenslotte dienen wij te wijzen op de invloed van buitenlandse auteurs 
en sociale politici. Nolens is waarschijnlijk ten gevolge van zijn promotie 
op 12 februari 1890 in contact geraakt met Schaepman. Uit allerlei stuk
ken in diverse archieven en geschriften blijkt. dat Schaepman in de 
jonge doctor een groot vertrouwen stelde, en al spoedig verzocht hij 
de Rolducse professor met hem buitenlandse conferenties bij te wonen. 
Nolens heeft nooit een dagboek bijgehouden en tot het schrijven van 
memoires of van verslagen van eigen activiteiten heeft hij zich, 
helaas, nooit geroepen gevoeld. Zelfs was hij kort voor zijn dood van 
plan zijn aantekeningen en papieren te laten verbranden. Aalberse wist 
hem er toen van te weerhouden aan dit plan uitvoering te geven, zodat 
nog vele losse aantekeningen en notities van Nolens bewaard zijn ge
bleven 57. Onder deze bewaarde stukken bevindt zich o.m. een dossier 
met eigen aantekeningen betreffende zijn levensloop en 25 zakagenda's, 
vanaf 1906 tot en met 1930 58 Deze stukken zijn de enige autobiografi
sche gegevens van Nolens die bewaard zijn gebleven. 

Duitse invloed 

Uit zijn aantekeningen blijkt nu, dat Schaepman in 1901 Nolens zag als 

52 P. Kasteel, in De Tijd-Maasbode. 8 oktober 1960. 
53 Het Centrum, 23 maart 1912. Cf. ook P. Kasteel, in De Maasbode (ochtendblad), 5 april 1931 
54 J. A. Veraart in: P. J. M. Aalberse e.a.: "Dr. Nolens" (Utrecht, 1927), pag. 110. 
55 Venloosche Courant, 4 en 18 september 1897. 
S6 Nolens' exemplaar van Rerum Novarum bevindt zich in het Nolens-archief in het Katholiek 
Documentatiecentrum, onder nr. 383. 
57 Gribling, a.w., pag. 446. 
58 Nolens-archief, nrs. 16-41. 
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zijn opvolger als voorzitter van de Katholieke Kamerclub en dat beide 
mannen tussen 1893 en 1901 samen verschi lIende buiten landse reizen 
maakten, o.a. naar Keulen, Aken, Brussel, Zürich en Freiburg (in Zwit
serland). In Zürich groeide het plan om te komen tot een Internationale 
Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de Arbeiders. In Freiburg 
vond van 16 tot 20 augustus 1897 het Vierde Internationale Weten
schappelijke Congres van Katholieken plaats ter gelegenheid van het 
feit dat driehonderd jaar tevoren Petrus Canisius was overleden. Van 
dit congres was Von Hertling de president; Schaepman was lid van het 
congrescomité, een der vice-presidenten en president van het Neder
lands comité, waarin Nolens als lid zitting had 59. 

Bij al die congressen en conferenties heeft Nolens, voor zover ik heb 
kunnen nagaan, nooit officieel het woord gevoerd, maar ongetwijfeld 
heeft hij zich in die jaren voorbereid op de rol die hij later op nationaal 
en internationaal niveau zou spelen, terwijl hij al spoedig erkend werd 
als de Nederlandse deskundige op sociaal gebied. Schaepman noemde 
hem "de wetenschappelijkste onder onze katholieke sociologen" 60. 

Een jaar daarvóór had hij aan Abraham Kuyper geschreven: "Voor Uw 
sociale politiek in haar gehele omvang hebt Gij onder ons alleen Nolens 
en mij als voormannen" 61. Toen Nolens eenmaal Kamerlid was gewor
den, liet Schaepman dan ook de zorg voor de sociale problematiek aan 
zijn jongere priester-collega over. En terecht! Want in de sociale 
kwestie was het Venlose Kamerlid "in zijn element" 62. .& 

Vooral in Duitsland heeft Nolens, zoals ik reeds opmerkte, zijn geest
verwanten gevonden. Hij onderhield contacten met Hitze en Heinrich 
Brauns, de latere minister van Arbeid in de Weimar-republiek. Toen hij 
als lid van de Mijnraad en grondlegger van de Centrale Bond van R.K. 
Mijnwerkersverenigingen mede de verzekeriilg van rnijnwerkers tegen 
ziekte, ouderdom en invaliditeit regelde, wilde hij een regeling in de 
geest van het zgn. Knappschaftswesen in het Rijnland 63. Hitze en 
Brauns nodigde hij uit op propaganda-avonden van de R.K. Mijnwer
kersverenigingen het woord te voeren en volgens Co/sen zou de 
Centrale Bond door Nolens zelfs zijn opgericht "in overleg met zijn 
Duitse priester-vriend Dr. H. Brauns" 64 

Von Hertling 

In hoeverre Nolens Von Hertling persoonlijk heeft gekend, heb ik niet 

59 .. Compte Rendu du quatrieme Congres Scientifique International des Catholiques tenu a 
Fribourg (Suisse) du 16 au 20 aóut 1897. Introduction" (Freiburg. 1898), pag. 3. 7, 30. 131 en 139. 
60 Chronica 111, 5 februari 1902, pag. 2-3. 

61 P. Kasteel: .. Abraham Kuyper" (Kampen. 1938). pag. 227. 
61 Wltlox, a.w., deel 111. pag. 72. 

63 Notulen MUnraad. 1902-1907. Deze notulen bevinden zich in het archief van de Staatsmijnen 
in Heerlen. 

64 J. CoJsen: .. Poeis" (Roermond. 1955). pag. 267. 

30 Politiek perspectief, november/december 1975 



.. , 

kunnen achterhalen. Zoals we hiervóór zagen, was Von Hertling presi
dent van het Vierde Internationale Wetenschappelijke Congres van 
Katholieken in Freiburg (1897). Schaepman kende de leider van het 
Duitse Zentrum zeer goed 65 Reeds in 1895 heeft Nolens met Schaep
man gesproken over een Nederlandse vertaling van Von Hertlings werk 
"Naturrecht und Sozialpolitik" (Keulen, 1893). Hij vroeg zijn leermeester 
zelfs een inleiding bij de Nederlandse uitgave te willen schrijven. Op 
23 mei 1895 antwoordde Schaepman op dit verzoek aldus: "Ik U inlei
den! U, een put van wetenschap en ik een gisser, een wager en een 
trompetter van de voorhoede. Nu goed, ik zal U een liedje blazen." 66 

Het Schaepmanniaanse voorwoord is er niet gekomen, want pas in 
1905 verscheen Nolens' boekje "Natuurrecht en Sociale Politiek". 

Von Hertling, die in 1875 Zentrum-afgevaardigde in de Rijksdag werd, 
kreeg de behandeling van de sociaal-politieke vragen toegewezen. 
Hij streefde naar het verminderen van sociale en politieke tegenstel
lingen. Staatstoezicht aanvaardde hij op voorwaarde dat de staatsmacht 
vrij zou zijn van iedere neiging tot absolute heerschappij. Hij gold als 
de politicus die meer dan een ander links en rechts in het Zentrum 
bij elkaar kon brengen. In de vakbondsstrijd koos hij de zijde van de 
Keulse richting. Von Hertling was echter van huis uit filosoof en zijn 
geschriften betroffen voor een deel wijsgerige onderwerpen, terwijl hij 
in zijn laatste levensjaren moeite had de ontwikkelingen bij te houden, 
zodat hij - voor een groot deel toch ten onrechte, zeker wat de negen
tiger jaren betreft - de geschiedenis is ingegaan als een conservatief 
politicus 67. 

Waarom Nolens Von Hertlings "Naturrecht und Sozialpolitik" in het 
Nederlands wilde vertalen, blijkt uit de zeer korte maar scherp gefor
muleerde inleiding, die hij zelf schreef. Sinds enige jaren stond, aldus 
Nolens, de sociale politiek op de voorgrond, zoals Von Hertling in de 
aanvang van zijn studie had gesteld. De sociale politiek betreft in het 
bijzonder de arbeidswetgeving. Maar: "Bestaat er een rechtsgrond 
voor de bemoeiing der overheid met de verhouding tussen werkgever 
en werknemer? En zo ja, welke is die rechtsgrond?" Als men een 
rechtsgrond ontkent, kan men alleen "uit motieven van opportuniteit 
aan die arbeidswetgeving steun verlenen". Men kan nu zeggen: wat 

65 Van Wely. a.w .. pag. 553. 
66 P. Kasteel, a.w .. pag. 218. 

67 De archieven van Von Hertling bevinden zich voor het grootste deel in het Bundesarchiv 
in Koblenz, en voor een ander deel in het Bayerische Staatsarchiv in München. Dit laatste 
archief bevat o.m. de bijzondere correspondentie tussen mgr. E. Pacelli (de latere Pius XII), 
in die tijd pauselijk internuntius in München, en Van HertJing, toen minister-president van 
Beieren, over de bemiddelingspogingen van paus Benedictus XV en de houding van de Duitse 
regering. Kort na deze briefwisseling, nl. op 1 november 1917. werd Von Hertling rijkskanselier. 
welke functie hij in september 1918 aan prins Max van Baden overdroeg. Juist uit deze corres
pondentie, waarin Pacelli hier en daar zijn teleurstelling over de reactie van de Duitse 
regering op de pauselijke vredesboodschap in vrij scherpe bewoordingen tot uiting bracht, 
blijkt dat voor Von Hertling "de eer van Keizer en Vaderland" voorop stond en dat het oude 
nationalisme voor hem niet had afgedaan. (Bayerisches Staatsarchiv. dossier M.A. 976). 
Zie over Von Hertling, Rudolf Morsey, "Zeitgeschichte in Lebensbilder" (Mainz. 1973). 
pag. 43-52 en pag. 298-299. 
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geeft het om welke motieven men de arbeidswetgeving nastreeft, als 
die wetgeving er maar komt. De sociale politiek evenwel is zo belang
rijk, dat men niet "als 't ware instinctief maar bewust en consequent" 
te werk moet gaan en dat men er toe moet komen vaste beginselen 
op te sporen. En die vaste beginselen vond Nolens in het werk van 
Von Hertling, "een der beste denkers van deze tegenwoordige tijd". 

De conclusie van het voorafgaande is dUidelijk: Nolens heeft de rechts
grondgedachte van Von Hertling tot de zijne gemaakt, overigens zonder 
veel moeite, omdat hij vele gedachten van Von Hertling reeds in zijn 
proefschrift had verdedigd. De sociale politiek heeft volgens Von 
Hertling ten doel: de leiding, bevordering en verzoening van de ver
schillende gemeenschapskringen door de staat en in het belang van 
de staatsgemeenschap. Zij moet uitgaan "van de onveranderlijke grond
slagen van zedelijkheid en recht, d.w.z. van de erkenning van het 
natuurrecht". De staat heeft het recht positieve wetten te maken, maar 
krachtens het natuurrecht zijn er natuurlijk grenzen binnen welke de 
staatsbevoegdheid moet blijven. Zo mag de staat de vrijheid van per
sonen en gezinnen niet aantasten, tenzij het individu door zijn hande
lingen anderen doet lijden of benadeelt. Iedere beperking van de vrijheid 
"die niet door een overwegend belang der gemeenschap gevorderd 
wordt", is een kwaad en komt in strijd "met het diepste der menselijke 
n'atuur". Om deze redenen meende Von Hertling (en met hem zijn 
vertaler) dat het behoud der vrijheid een leidende gedachte moet zijn 06 
in een gezonde sociale politiek. 

Na deze principiële grondslagen uiteengezet te hebben, spreekt Von 
Hertling over problemen betreffende de verhouding tussen kapitaal en 
arbeid, de natuurlijke grondslag van het eigendomsrecht, de wettelijke 
bescherming van de arbeiders, de armenzorg, het "vermeende recht" 
op arbeid, de verplichte verzekering, het rechtvaardig loon, het behoud 
van de middenstand en tenslotte de arbeidsorganisaties, door hem 
corporaties genoemd. Hier zij opgemerkt, dat naar de mening van Von 
Hertling arbeid met eigen arbeidsmiddelen in het natuurlijk recht van 
ieder ligt, maar dat arbeid met de arbeidsmiddelen van anderen steeds 
een contract met de eigenaar van die middelen veronderstelt, derhalve 
berust op een vrije overeenkomst en niet kan worden afgedwongen. 
Het sluiten en het naleven van arbeidsovereenkomsten heeft in de 
sociale politiek van Nolens dan ook altijd een grote plaats ingenomen 
- voor die tijd een zeer vooruitstrevende gedachte, die echter thans 
zeker in de formulering van Von Hertling maar ten dele aanvaard zal 
worden. 

Ook al spreekt Von Hertling over het vermeende recht op arbeid, dan 
betekent dat niet, dat volgens hem de staat zich niet zou mogen be
moeien met de vraag of iedereen wel werk heeft of niet. Integendeel, 
de staat heeft volgens hem wel degelijk de plicht werkloosheid af te 
wenden, "in gewone omstandigheden door arbeidsbeurzen in te stellen, 
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in buitengewone toestanden door publieke werken te ondernemen". 
Want het behoort tot de taak van de staat te voorkomen, "dat aanmer
kelijke gedeelten der bevolking van het gezonde leven van het maat
schappelijke organisme worden afgescheiden" 68. 

Nolens' sociale politiek 

Op basis van de leer van St. Thomas, vervolgens van Rerum Novarum 
en daarna van het werk van Von Hertling heeft Nolens zeer consequent, 
zowel op nationaal als op internationaal niveau, een sociaal-politiek 
beleid verdedigd dat, weliswaar uitgaande van bestaande structuren, 
voor die tijd soms zeer voortuitstrevende karaktertrekken vertoonde. 
Ook reeds omstreeks de eeuwwisseling, toen hij nog maar enkele jaren 
een rol in het politieke leven speelde, deed hij op het gebied van 
menselijke verhoudingen uitspraken die zelfs geloofsgenoten onaange
naam in de oren moeten hebben geklonken. Bij zijn promotie viel het 
reeds op, dat er van de eenentwintig stellingen die hij bij zijn proef
schrift had gevoegd, verschillende waren die sociale problemen be
troffen. Zoals praktisch al zijn tijdgenoten meende hij dat arbeiders 
géén recht hadden op een aandeel in de winst, maar anders dan vele 
economisten en politici sloot hij het opnemen van een recht op een 
aandeel in de winst in een overeenkomst niet uit. Het loonstelsel achtte 
hij voor de arbeiders het beste als het ging om de verdeling van het 
inkomen van de maatschappij, op voorwaarde echter dat bij het aangaan 
van een loonovereenkomst de werkgever geen misbruik zou maken van 
zijn gunstige positie. In stelling XVII hield Nolens de werkgevers voor, 
dat het voor de oplossing van de arbeiders kwestie nodig was te be
grijpen, dat zij nog door een andere band dan de financiële met de 
arbeiders verbonden waren. Verder pleitte hij voor verzekeringsfondsen 
voor arbeiders, maar daarbij verklaarde hij zich tegen staatsverzeke
ringen 69 

Toen Nolens zich in 1896 kandidaat stelde voor de Tweede Kamer, 
deelde hij o.m. in de Venloosche Courant "aan Heren Kiezers in het 
kiesdistrict Venlo" zijn politiek program mee. Daarin lezen wij o.m.: 
"De grondtoon van mijn politieke werkzaamheid zal zijn: het streven 
om de eisen der Christelijke leer in alle delen van het maatschappelijke 
en staatkundige leven tot hun recht te doen komen". Deze zin is uit 
de mond van een priester, en vooral van een leerling van Schaepman, 
niet vreemd. Toch is het goed er hier op te wijzen, dat Nolens deze 
"grondtoon" nooit heeft verloochend. Opportunisme is hem vreemd 
geweest, ook al heeft Gerard Wijdeveld hem in 1930 in De Gemeenschap 
- zulks met instemming van de redactie, waarvan Anton van Duin-

68 Freiherr von Hertling: "Natuurrecht en Sociaal Politiek", in het Nederlands vertaald door 
W. H. Nolens Cs-Hertogenbosch, 1905), passim. 

69 W. H. Nolens: "De leer van den H. Thomas van Aquino over het recht" (Utrecht, 1890), 
pag. 169-173. Opmerkelijk is nog dat vier stellingen gewijd waren aan het volkenrecht, dat 
volgens hem "gedeeltelijk en wel in de eerste plaats natuurrecht" is (stelling X). 

Politiek perspectief, november/december 1975 33 



kerken deel uitmaakte - "de sluwe priester van de opportuniteit" ge
noemd. 

Van de andere kant is hij altijd nuchter genoeg geweest om, zoals hij 
eens in een vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie zei, 
een onderscheid te maken "tussen het absolute van het ideaal en de 
modaliteiten van de werkelijkheid". Daarom was hij, schoon hij de 
antithese in de politiek aanvaardde, steeds bereid met wie dan ook 
samen te werken als het ging om "de grote reeks van zaken, waarbij 
geen hogere beginselen gemoeid zijn", omdat "wij er steeds op uit 
zijn om positieve politiek te voeren", zo zei hij in een rede in 1918 te 
Utrecht. Hij verklaarde in zijn verkiezingsmanifest er van overtuigd te 
zijn, dat de werkzaamheid van de staat zich uitstrekt over de stoffelijke 
welvaart, en daarom zou hij een werkzaam aandeel nemen aan het tot 
stand komen van "alle maatregelen die deze welvaart kunnen doen 
toenemen", en bovendien zou hij meewerken aan "alle billijke en doel
matige voorstellen tot de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk". 
Tot tweemaal toe gebruikte Nolens hier zonder enige restrictie het 
woord "alle". Zowel op nationaal als op internationaal vlak heeft hij 
dan ook ieder voorstel betrekking hebbend op oplossingen van sociale 
problemen, gesteund, zonder zich af te vragen van wie deze voorstellen 
kwamen. 

Tot de maatregelen ter behartiging van de stoffelijke welvaart rekende 
Nolens maatregelen "in het bijzonder tot het opbeuren van de landbouw .4 

en het bevorderen van industrie en handel", en als een van de middelen 
ter oplossing van het maatschappelijke vraagstuk beschouwde hij "het 
behoud van de middenstand". Het valt hierbij op, dat het arbeiders
vraagstuk als sociale kwestie door Nolens niet rechtstreeks genoemd 
werd, ofschoon hij juist op dit terrein zijn grootste activiteiten zou 
ontplooien. Het middenstandsvraagstuk heeft hem kennelijk toch niet 
zo aangesproken als op grond van zijn verkiezingsmanifest van hem kon 
worden verwacht 70. 

Nolens is later meer dan eens teruggekomen op de grondslagen van 
het sociaal-politiek beleid, waaraan hij onwrikbaar vasthield. Op detail
punten van het praktisch politiek beleid heeft zijn mening zich wel eens 
gewijzigd, maar nooit als het om beginselen ging. Het is niet mogelijk 
hier een volledige beschrijving te geven van de sociale activiteiten van 
Nolens en van de vele redevoeringen die hij hierover heeft uitgespro
ken. Slechts op twee redevoeringen zij hier gewezen. 

Voorrang voor sociale problemen 

Op 1 december 1897 sprak Nolens in de Tweede Kamer zijn eerste 
grote redevoering uit. De gehele rede had betrekking op de sociale 

70 Venloosch Weekblad. 3 oktober 1896, en Venloosche Courant, 10 oktober 1896. Cf. W. H. 
Nolens: "De Katholieke PartU en Haar Program - rede, uitgesproken den 13den Mei 1918 te 
Utrecht", uitgave van het R.K. Centraal Propaganda Bureau, pag. 11. 
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problemen, want hij wilde zich beperken tot wat "m.i. thans op de voor
grond staat". In de Kamer klonk op die eerste december voor het eerst 
uit de mond van een katholiek de oproep tot de (toen nieuwe) regering, 
vooral op sociaal gebied werkzaam te zijn. "Zij zal, als ik haar zo 
noemen mag, moeten zijn een regering van sociale rechtvaardigheid", 
en Nolens voegde hieraan toe: "Indien we thans spreken van een 
Ministerie van sociale rechtvaardigheid, wordt hiermede bedoeld een 
Regering, die het zich ten taak stelt, aan welke zich de plicht opdringt, 
de verhoudingen en belangen van de verschillende groepen van samen
leving in overeenstemming te brengen met de eisen der natuurlijke 
gerechtigheid". Het zou de eerste regering in Nederland moeten zijn, 
"voor welke deze sociale aangelegenheden hoofdzaak zijn". 

We vinden in Nolens' rede geen enkele huiver meer voor staatsin
menging op het sociale vlak. In de praktijk zou hij in latere jaren wel 
eens staatsbemoeienis in bepaalde gevallen afwijzen, maar dan alleen 
op grond van zijn principe, dat een hoger orgaan de vrijheid van een 
lager orgaan dient te respecteren als dit iets zelf kan doen. Staat en 
maatschappij beschouwde Nolens als een levend organisme en derhalve 
moest de regering, zo verklaarde hij in zijn maidenspeech, inzien dat 
het belang van ieder onderdeel, ook het verst verwijderde, het belang 
is van ,,'t geheel". In feite toonde de spreker zich hier aanhanger van 
het subsidiariteitsbeginsel, hoewel deze term pas jaren later door 
katholieke sociologen gebruikt zou worden. 

De Venlose afgevaardigde wilde niet spreken over nijverheid, handel 
en landbouw, ook al hoopte hij, dat men deze regering nooit zou kunnen 
verwijten, dat zij handelslieden en landbouwers niet als eigenlijke Ne
derlanders zou beschouwen, maar hij wilde met klem spreken over het 
arbeidsvraagstuk. Volgens hem moest de regering er op toezien, dat 
de verdeling van het voortgebrachte maatschappelijk inkomen tussen 
kapitaal en arbeid op de juiste wijze, d.w.z. billijk en rechtvaardig, ge
schiedt en dat de voorwaarde waaronder "in de tegenwoordige produc
tiewijze" de factor arbeid zijn dienst bewijst, niet te bezwarend is. 
Ook al heeft de mens recht op vrijheid van beweging, "ook op econo
misch gebied", hij heeft nooit het recht de rechten van derden aan te 
tasten. Duidelijk stelde Nolens, dat hij van Rerum Novarum uit wilde 
gaan. Maar: "zoals bij alle praktische aangelegenheden kan men ook 
hier in het arbeidsvraagstuk op verschillend standpunt zich bevinden 
en toch komen tot het voorstellen en het aannemen van dezelfde 
maatregelen". Voor de betrokkenen is het niet belangrijk of parlements
leden uitgaan van een utiliteitsstandpunt of van een rechtsstandpunt, 
als de nodige hulp maar wordt verleend. Na deze principiële beschou
wingen somde Nolens dan een aantal maatregelen op waarvoor de 
regering zou moeten zorgen (regeling van arbeidscontract, beperking 
arbeidsduur, pensioen- en invaliditeitsverzekering, enz.) 71. 

71 Handelingen Tweede Kamer. 1897-1898, pag. 258-261 
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Nog een enkel woord over de tweede redevoering. Nolens werd op 
13 maart 1909 tot buitengewoon hoogleraar aan de GemeentelUke 
Universiteit te Amsterdam benoemd, met de leeropdracht: de arbeids
wetgeving in verband met administratief recht en staathuishoudkunde. 
In zUn inaugurale rede, op 11 oktober 1909, behandelde hU de betekenis 
en de omvang van de arbeidswetgeving. Nolens is wel eens een ondoor
dringbare sfinx genoemd, maar op die gedenkwaardige elfde oktober 
had hU niets van een sfinx. In de Amsterdamse aula stond een diep
gelovig mens, die een grote dosis optimisme putte uit de gedachte dat, 
zoals hij "uit bewonderende verheugenis" vaststelde, de gehele ont
wikkeling van het mensengeslacht het resultaat is van een toenemende 
medewerking van de mens aan de voltrekking van Gods wereldplan. 
De mens, zo stelde Nolens, verovert een toenemende macht over de 
natuur; hij streeft naar een zo hoog mogelijke graad van welvaart voor 
iedereen en voor iedere groep van mensen. Die macht over de natuur 
heeft de mens door zUn arbeid. Die arbeid is voor ieder individu ver
schillend, maar in zijn arbeid, hoe die ook moge zijn, is de mens met 
anderen door banden van solidariteit verbonden. "Tezamen streven alle 
mensen door hun arbeid naar een gemeenschappelijk doel: de algemene 
welvaart, vooruitgang, cultuur". Daarom ook zouden alle mensen niet 
alleen juridisch maar ook feitelijk gelijk moeten zUn. Maar in feite bestaat 
er vooral een economische ongelUkheid, en die valt over het algemeen 
ten nadele van de arbeiders uit. Werknemers en werkgevers dienen te 
beseffen, dat zU gelijke belangen bij de produktie hebben, waarbU men 
niet uit het oog mag verliezen, dat de industrie, het bedrijfsleven er is 
voor de mens, en niet omgekeerd. 

Sprak Nolens bij het vertalen van Von Hertlings werk nog over het 
vermeende recht op arbeid, in zijn inaugurale rede stelde hij dUidelijk, 
dat ieder mens recht op arbeid heeft en dat hij die niet kan werken, 
moet worden ondersteund. De arbeider heeft recht op levensonderhoud; 
bovendien mogen arbeidsvoorwaarden nooit in strijd zijn met de per
soonlUke waardigheid van de mens. Het stelsel van staatsonthouding 
is niet houdbaar gebleken. Derhalve is staatsinmenging noodzakelUk, 
mits er van de stelling wordt uitgegaan, dat het vrije initiatief van 
individuen of groepen van individuen voorop dient te staan. Het alge
meen belang kan echter met zich meebrengen, dat de individuele 
vrijheid wordt beperkt, dat rechten en plichten worden geregeld, maar 
dan alleen in het belang van alle mensen. Voor zover noodzakelijk dient 
er daarom een arbeidswetgeving te zijn, niet alleen op nationaal maar 
ook op internationaal niveau. 

No/ens' activiteiten 

Nolens heeft gedurende geheel zijn politieke loopbaan bewezen, dat 
hij niet alleen maar een theoreticus was. De sociale politiek heeft hU 
steeds als zUn voornaamste opdracht beschouwd. Na 1897 is er nauwe
lijks een sociale wet tot stand gekomen waaraan Nolens niet zUn directe 
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medewerking heeft gegeven en naar bijna alle internationale conferen
ties met een sociaal karakter heeft de regering hem als haar vertegen
woordiger afgevaardigd (congressen van de Internationale Vereniging 
tot Bescherming van Arbeiders, Internationale Arbeidsconferenties, In
ternationale Conferenties ter Bestrijding van de Werkloosheid, enz.). 

Aan anderen liet hij de behandeling van technische en financiële kwes
ties over. Hijzelf behandelde de directe sociale kwesties, bijv. in de 
Mijnraad, in de mede door hem opgerichte Centrale Bond van R.K. 
Mijnwerkersverenigingen of in de Hoge Raad van Arbeid. 

Toen mede ten gevolge van Nolens' interventie in de Tweede Kamer op 
23 december 1897 de wet betreffende de exploitatie van staatswege 
van steenkolenmijnen in Limburg tot stand kwam, werd daarin een 
artikel opgenomen over de instelling van een Münraad, die tot taak 
kreeg zich bezig te houden met alle problemen rondom het mijnwezen 
in Limburg. Deze raad werd op 28 juni 1902 geInstalleerd. De indiener 
van de Mijnwet, oud-minister Lely, werd voorzitter, en Nolens een der 
leden (in 1913 werd hij tot voorzitter benoemd). Als men de notulen 
van de Mijnraad (die tot aan Nolens' dood meer dan 400 maal bijeen
kwam) doorneemt, valt het op, hoezeer Nolens steeds voor de rechten 
en de belangen van de mijnwerkers opkwam. In de Mijnraad deed hij 
voorstellen die thans normaal schijnen, maar in die tijd eerder verwacht 
werden van een socialist dan van een katholiek. Slechts enkele uitspra
ken wil ik hier aanhalen. 

In de Mijnraad pleitte Nolens voor goede woningen voor de mijnwer
kers, hij drong aan op de stichting van een mijnschool, hij wenste een 
mijnreglement dat niet alleen voor de staatsmijnen maar ook voor de 
particuliere mijnen bindend zou zijn, hij stelde preadviezen samen o.m. 
om een fonds ter verzekering van mijnwerkers tegen ziekte, ouderdom 
en invaliditeit in het leven te roepen. Bij de behandeling van het ont
werp-mijnreglement antwoordde hij op een opmerking van een der 
leden, dat het reglement te bezwarend voor de industrie was: "Ik vind 
de bepalingen van het reglement nog niet vergaand genoeg". Daarom 
zou hij bij de bespreking van de artikelen "in het belang der mijnwer
kers" nog aanvullingen voorstellen. Zo wilde hij, dat niet alleen mijn
beambten maar ook de mijnwerkers tegen beslissingen van het bestuur 
in beroep zouden kunnen gaan bij een "Raad van Beroep". Hij meende, 
dat ook mijnwerkers "onder zekere voorwaarden" inspectie in de mijnen 
zouden moeten kunnen verrichten. Aan de mijnwerkers moest het 
reglement - dus ook de artikelen daarin die de plichten van de be
stuurders behandelden - volledig worden meegedeeld. De resultaten 
van de wekelijkse schachtencontrole moesten aan de mijnwerkers be
kend worden gemaakt. Nolens, die geloofde, zoals hij in een vergade
ring van de Mijnraad sarcastisch opmerkte, dat de bestuurders soms 
meer bezorgd waren voor de paarden dan voor de mijnwerkers, wilde 
de leden van de Mijnraad er met klem op wijzen, dat iedere vorm van 
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"opjagen van de mijnwerkers" afgekeurd diende te worden. Daarom 
verklaarde hij zich voorstander van een achturige werkdag voor onder
grondse mijnwerkers. Als de arbeiders in hun werktijd werden ge
dwongen enige tijd het werk neer te leggen, bijv. in verband met een 
noodzakelijke reparatie, dan moest "de door de behandeling te ver
zuimen tijd" toch vergoed worden. De bestuurder mocht naar zijn 
mening nooit een arbeider tot overwerk dwingen. Als door omstandig
heden enig overwerk werkelijk noodzakelijk was, dan zouden gemaakte 
overuren hoger betaald moeten worden 72 - Opgemerkt zij nog, dat 
Nolens in een later stadium bij verschillende gelegenheden pleitte VOOI

inspraak van de werknemers, tenminste voor zover zij in bepaalde zaken 
voldoende deskundig waren om mee te kunnen spreken. 

De betekenis van Nolens 

Hiervóór heb ik gesteld dat binnen het raam van de sociale geschie
denis van katholiek Nederland, Schaepman en anderen pioniers waren, 
maar dat zij in internationaal perspectief veel meer tot de navolgers 
dan tot de voorlopers behoren. Nolens heeft zijn sociale ideeën voor 
een zeer groot deel aan anderen ontleend. Nieuw, gezien in het licht 
van de tijd (omstreeks de eeuwwisseling), was echter, dat hij, steunend 
op een wijsgerige basis, een helder sociaal-politiek stelsel verdedigde 
en tegelijkertijd zijn theorieën als eerste katholiek wist te concretiseren 
in een christelijk sociaal-politiek beleid. Daarin ligt zijn grootheid. .. 
Daarin is hij inderdaad een pionier en in dit opzicht neemt hij zelfs een 
belangrijke plaats in onder de pioniers van de internationale sociaal
politieke bewegingen 73. 

72 Notulen MUnraad. o.m. van 6 maart en 19 april 1905. 

73 Deze studie is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
WetenschappelUk Onderzoek. 
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Particulier initiatief 
in de gezondheidszorg 

F. A. Vissers'~ 

Toen Henry Dunant, een Zwitsers zakenman, in 1910 de Nobelprijs 
voor de vrede ontving, verkreeg hij die prijs, omdat hij als individueel 
burger het initiatief had genomen tot het oprichten van een vereniging 
dfe. in tijden van oorlog hulp zou kunnen verlenen aan zieke en ge
wonde militairen, ongeacht hun nationaliteit. 
Henri Dunant werd de oprichter van het internationale Rode Kruis, een 
vereniging die spoedig mondiale bekendheid, waardering en respect 
verkreeg. Het Rode Kruis, een particuliere organisatie die een groot 
aantal taken, niet alleen in tijden van oorlog, maar ook in vredestijd 
behartigt, moge als voorbeeld dienen voor het particulier initiatief. 

Noch Henri Dunant, noch de 12.000 vrijwilligers waaruit heden het Ne
derlandse Rode Kruis bestaat, nemen in de lange rij van hen die als 
onafhankelijke individuen de aanzet gaven tot een bepaalde vorm van 
particulier initiatief, een bijzondere plaats in. Wat wel vermeld dient te 
worden is, dat hierbij vaak sprake was van een status van particulier 
versus overheid. Is hier verandering in gekomen? 

Alvorens daar een concreet antwoord op te kunnen geven, is het ge
wenst na te gaan wat bedoeld wordt met het particulier initiatief en zijn 
relatie tot de overheid. Het Tweede-Kamerlid mevrouw G. M. P. Corne
lissen (KVP) zegt hierover: "Het wezen van het particulier initiatief 
bestaat hierin, dat individuele burgers met elkaar activiteiten verrichten 
op de specifieke maatschappelijke gebieden van onderwijs, maatschap
pelijke en culturele zorg, ontwikkelingshulp en gezondheidszorg. Het 
gaat in deze meer om het maatschappelijk engagement van de burgers 
en hun activiteiten, dan om hun status van particulier versus de over
heid. De tijd, dat de verhouding particulier initiatief - overheid gezien 
werd als een antithese, is gelukkig voorbij en we spreken liever van 
een symbiose met wederzijds begrip en vertrouwen." 

Het particulier initiatief is in Nederland een historisch gegroeid en 
staatsrechtelijk fenomeen, en heeft als zodanig ook een eigen verant
woordelijkheid, die de overheid eveneens heeft ten opzichte van de 

• Drs. Vissers is voorzitter van de stichting St. Joannes de Deo/ Nederland. Hij is o.m. voor
zitter van de redactie van .. Het Ziekenhuis". Ook was hij lid van de commissie die de 
Structuurnota Volksgezondheid heeft voorbereid. De heer Vissers is lid van Provinciale Staten 
van Noord-Holland, alsmede lid van het partijbestuur van de KVP en van de Permanente Pro
gramadviescommissie van het CDA. (Red.). 
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samenleving. Hier zijn twee soorten verantwoordelijkheid aan de orde. 
Enerzijds een vorm van sociale democratie, waarbij groepen en indivi
duele personen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor een 
bepaald gedeelte van het maatschappelijk functioneren. Anderzijds is er 
de eigen verantwoordelijkheid van de democratisch gekozen overheid, 
deze samenleving te besturen en te beschermen. Wezenlijk in het wel
zijnsbeleid en de daaruit voortvloeiende gezondheidszorg is, dat de 
besluitvorming plaatsvindt waar deze twee verantwoordelijkheden elkaar 
ontmoeten. 

Het particulier initiatief, ontdaan van zijn exclusieve christelijke entou
rage, wordt hiermee geplaatst in het kader van de democratisering van 
onze samenleving en in het politieke gegeven van spreiding van macht. 
Immers, spreiding van macht vindt niet alleen plaats tussen de verschil
lende overheden (decentralisatie) maar ook tussen overheid en burger. 
Spreiding van macht naar burgers is niet mogelijk zonder een georgani
seerd particulier initiatief in welke vorm dan ook. Dat het particulier 
initiatief voor 80 à 100 % afhankelijk is van de financiering uit belas
tinggelden en premiebetalingen, mag hierbij geen bezwaar zijn. Waarom 
zou het particulier initiatief niet delen in de trend die zich in de produk
tiesector al heel lang voordoet, nl.: wie betaalt, bepaalt mede het beleid. 
Hierbij heeft de overheid de formele verantwoordelijkheid voor de 
toedeling van de door de gemeenschap opgebrachte gelden en voor de 
vaststelling van het algemeen beleid waarbinnen deze gelden worden ~ 
besteed. 

Indien een sterk en actief particulier initiatief mogelijk gemaakt en 
bevorderd wordt, kan worden voorkomen, dat op de aangegeven maat
schappelijke gebieden een exclusieve overheidstaak en -macht ontstaat, 
en daarmee een indentificatie van dit werk met de heersende politieke 
systemen. 

In de laatste jaren, bij het geleidelijk toenemen van de publieke en 
politieke aandacht voor de volksgezondheid, komen twee thema's steeds 
weer naar voren. Het ene thema is het feit, dat de kosten voor de ge
zondheidszorg steeds sneller stijgen. De roep om beheersing hiervan 
wordt steeds meer gehoord. 
Het tweede feit is, dat de structuur van de gezondheidszorg niet meer 
aansluit bij de meest recente ontwikkelingen. Deze structuur is nog 
steeds gebouwd op het oude model van de geneeskundige zorg, met 
een sterk medisch primaat. Vanuit de gezondheidszorg bezien zou ge-
zegd kunnen worden dat de grenzen ervan steeds moeilijker zijn aan 
te geven. De typisch geneeskundige zorg ontwikkelt zich tot gezond
heidszorg, die meer en meer verweven raakt met de maatschappelijke 
dienstverlening. 

In het werk zelf ontstaat steeds meer behoefte aan samenwerking van 
verschillende deskundigen en van verschillende werksoorten. Het ver
schijnsel van multidisciplinaire en multifunctionele samenwerking is 
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(ook) in de gezondheidszorg vrij algemeen geworden. Er zijn bepaalde 
vormen in de gezondheidszorg, waarbij dit heel sterk tot uiting komt: 
de revalidatie, de zorg voor langdurig zieken, de zwakzinnigen, de 
geestelijke gezondheidszoïg in het algemeen, de maatschappelijke ge
zondheidszorg, de huisartsen-geneeskunde, het kruiswerk, de gezond
heidszorg in bedrijven en in het leger, enz. Er vindt een proces van 
ontgrenzing plaats. Wat hierbij formeel tot het gebied van de gezond
heidszorg wor·dt gerekend, wordt grotendeels door historische ontwik
kelingen bepaald. Gezien nu de groeiende behoefte aan samenwerking 
van verschillende deskundigen en verschillende werksoorten, zal dit 
ook moeten leiden tot een samenhang in de structuur. 

in deze multidisciplinaire samenwerking dient het particulier initiatief 
zijn dragende en stimulerende plaats te blijven behouden, ja zelfs de 
mogelijkheid te kl"ijgen tot uitbreiding van deze uit de gemeenschap 
voortkomende, geaccepteerde en legale activiteiten. Immers, vanuit deze 
gezamenlijke inspanning groeit het besef, dat de instandhouding en 
inrichting van onze samenleving onze individuele en groepsbijdrage 
vraagt. De maatschappelijke ontwikkeling wortelt door deze spreiding 
van verantwoordelijkheden en in feite ook door de spreiding van macht 
in de maatschappelijke democratie. 

Voorkomen wordt hiermee, dat er een vervreemding optreedt tussen 
burger, samenleving en overheid; en daarmee ook de fatalistische 

~ instelling, dat er wel gezorgd zal worden, dat het allemaal wel goed za! 
komen en dat er toch geen invloed uit te oefenen is. Voor de persoon
lijke en sociale ontwikkeling van de individuele burger heeft de deel
name aan het maatschappelijk gebeuren, inclusief het dragen van ver
antwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van taken daarin, 
een grote vormende waarde. Mevrouw Cornelissen zei hierover, tijdens 
het debat in de Tweede Kamer over de Structuurnota Gezondheidszorg 
van staatssecretaris Hendriks op 6 mei 1975: "Daarom juist is het 
jammer, dat in de Structuurnota, waarbij de invloed van de overheid 
00 het functioneren van de gezondheidszorg aanzienlijk zal worden uit
gebreid, het particulier initiatief nagenoeg niet wordt genoemd. Dit heeft 
veel onrust veroorzaakt in het veld van het particulier initiatief, juist 
omdat vanuit dit veld vele initiatieven tot een of andere vorm van ge
zondheidszorg zijn gekomen en veel vrijwillige verantwoordelijkheid 
werd geïnvesteerd in belangrijke initiatieven. Laat ik tot een goed begrip 
zeggen, dat wij er niet voor pleiten dat alle huidige verschijningsvormen 
van particulier initiatief gehandhaafd moeten blijven. Ook pleiten wij 
niet voor een autonoom particulier initiatief, maar we zien graag een 
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid." 

Waar het bij het particulier initiatief wezenlijk om gaat, is het stimuieren 
van een collectieve, gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, waarbij 
de overheid voorwaarden en voorzieningen treft voor de inhoud en 
kwaliteit van het werk en in laatste instantie verantwoordelijk is voor de 
maatschappelijke doelmatigheid daarvan. 
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Omdat het particulier initiatief in de Structuurnota van staatssecretaris 
Hendriks nauwelijk werd genoemd, is de vraag naar de plaats daarvan 
in het kader van de planning, de beheersing en de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg weer aan de orde gekomen. 
Is het de bedoeling het particulier initiatief een langzame maar zekere 
dood te laten sterven, of zal het particulier initiatief in het toekomstig 
beleid een vanzelfsprekend uitgangspunt zijn? Wij menen van het laatste 
uit te mogen en moeten gaan. Bij de behandeling in de Tweede Kamer 
van zijn Structuurnota zei staatssecretaris Hendriks op 7 mei 1975: 

"De maatregelen die thans in discussie zijn, moeten gericht zijn op de belangen 
van de patiënt zelf. Het centraal stellen van deze belangen houdt ook in, dat 
iedere burger de plicht heeft tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat hij ziek wordt. Het is daarom van belang, dat hij zich 
betrokken voelt bij de gezondheidszorg. 

Het betekent ook, dat de patiënt en de niet-zieke mens ongezonde verwachtingen 
ten aanzien van de gezondheidszorg moeten laten varen. Met nadruk zou ik willen 
verklaren, dat in het beleid dat mij voor ogen staat, het particulier initiatief in de 
gezondheidszorg een vanzelfsprekend uitgangspunt is. Om ieder misverstand op 
dit punt te vermijden, wil ik dUidelijk stellen, dat het particulier initiatief voor mij 
was en is en ik meen ook in hoge mate zal blijven de dragende en stimulerende 
kracht in het gehele samenspel van de gezondheidszorg, waaraan ik toevoeg 
dat ik hierin voor zover nodig en voor zover gewenst aan de confessionaliteit 
een grote plaats blijf toekennen. Ik meen zelfs, dat het particulier initiatief in de 
toekomst nog zal kunnen uitbreiden. Als dat gebeurt, zal dat vooral moeten 
geschieden in de richting van de functies waarbij de bevolking, zoals ook 
vroeger, directer kan worden ingeschakeld. De betrokkenheid van de bevolking 
is, naar mijn mening, uitermate belangrijk, naast de inspraak en medezeggen
schap bij het beheer van de instellingen." 

Het particulier initiatief, een uit de gemeenschap voortkomende activiteit 
die legaal is en geaccepteerd wordt en daarbij de belangen van een 
bepaald facet van het welzijn nastreeft, kan een belangrijk aandeel 
leveren aan het herstel van het verstoorde evenwicht tussen medisch
technische en financiële mogelijkheden. 

In het kader van het voorgaande is het tenslotte vanzelfsprekend, dat 
het particulier initiatief niet wordt - en ook niet mag worden - gezien 
als de "heilige koe" van de Nederlandse politiek 1 en dat het evenmin 
een belemmering vormt voor de maatschappelijke ontwikkeling. Gepleit 
wordt niet voor een volstrekt autonoom particulier initiatief, maar voor 
een collectief, gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, waarbij via 
periodieke evaluatie en ingebouwde zelfcorrectie verantwoording wordt 
afgelegd, ook ten opzichte van de overheid 2. 

1 Deze kwalificatie is afkomstig van J. Th. 1. van den Berg en H. A. A. Molleman. in: "De 
crisis van de Nederlandse politiek"; 1974. 

2 Bij de samenstelling van dit artikel is mede gebrUik gemaakt van aantekeningen van de hand 
van dr. G. J. van der Top. Zie ook dr. C. Blankestijn: "Gezondheidszorg In een overgangs
situatie", in Politiek perspectief, mei-juni 1975. 

42 Politiek perspectief, november/december 1975 

-



De Tsjechoslowaakse Volkspartij 
na de Praagse lente 

R. Ströbinger'" 

Met militair machtsvertoon van vijf landen van het Warschaupact werd 
in de nacht van 20 op 21 augustus 1968 bruut een einde gemaakt aan 
de poging Tsjechoslowakije te democratiseren. De invasie van de 
Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek (CSSR) door meer dan een 
half miljoen soldaten heeft op de politieke ontwikkelingen van het land 
een sterke uitwerking gehad. 

Vanzelfsprekend ondervond ook de Tsjechoslowaakse VolkspartÜ (CSL), 
die zichzelf beschouwde als een politieke groepering met de opdracht 
de rechten van de christelijk georiënteerde bevolking te beschermen, 
de weerslag van deze gebeurtenissen. Derhalve is het beslist vermel
denswaardig, dat conservatieve en dogmatische krachten in de Commu
nistische Partij van Tsjechoslowakije, die actief betro:<ken waren bij 
zowel de voorbereiding als de uitvoering van de invasie, bij tenminste 
een deel van de leiding van de CSL steun zochten. Op 20 augustus 
tegen elf uur 's avonds - de bevolking was toen nog steeds niet over 
het binnentrekken van de troepen geïnformeerd - werden enige 
functionarissen van de Volkspartij, onder wie de hoofdredacteur van 
het partijorgaan Lidova Demokracie, Frantisek Touska, bij de toenmalige 
plaatsvervangend algemeen secretaris van het Nationale Front, Miros/av 
Vacik, ontboden. Enkele uren later, tegen 4 uur 's morgens, vond in het 
gebouw van het Nationale Front in Praag een tweede gespreksronde 
met Vacik plaats, waaraan naast Touska de algemeen secretaris van 
de CSL, Jan Pauly, en een aantal andere functionarissen van de partij 
deelnamen. Vacik eiste van de vertegenwoordigers van de Volkspartij, 
dat zij een document zouden ondertekenen waarin zij hun instemming 
met de gewapende actie van de Warschaupact-landen vastlegden. 
Daarnaast drong hij er bij hen op aan er voor te zorgen, dat op 21 
augustus het centrale orgaan van de partij, het dagblad Lidova Demo
kracie, niet zou verschijnen. 

* Dr. Ströbinger is journalist. Hij promoveerde in 1963 aan de Karel Universiteit te Praag op 
een dissertatie over de rechtsradicale krachten in Sudetenduitse beweging. Tot de herfst 
van 1968 verbleef hij in Praag. o.a. als plaatsvervangend hoofdredacteur van het dagblad 
Lidova Demokracle. het partijorgaan van de Tsjechoslowaakse Volkspartij. waarna hij uitweek 
naar de Bondsrepubliek. Verscheidene boeken over onderwerpen uit de contemporaine ge
schiedenis. waaronder .. De spion met de drie gezichten·· (Utrecht 1969), staan op zijn naam. 
Hij bezit de Tsjechoslowaakse nationaliteit. 
Dit artikel, het laatste van een serie van twee over de lotgevallen van de Tsjechoslowaakse 
Volkspartij tijdens en na de Praagse lente. is uit het Duits vertaald door Hans Hoyinck. 
Het eerste artikel verscheen in Politiek perspectief, mei-juni 1975, pag. 83 e.v. (Red.). 
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De vertegenwoordigers van de CSL weigerden de ondertekening van 
het document met het argument dat zij niet beschikten over volmachten 
ter zake van het centrale comité van de partij; over het al of niet 
uitgeven van de krant hield men zich in tot niets verplichtende bewoor
dingen op de vlakte '. 

Ondanks het "verbod" van Vacik verscheen op 21 augustus een editie 
van Lidova Demokracie, waarin een verklaring werd gepubliceerd van 
het presidium van de Tsjechoslowaakse Volkspartij. Het uitbrengen van 
deze editie werd vooral mogelijk doordat redacteuren en drukkers zich 
in meerder'heid ondubbelzinnig distantieerden van de houding van de 
Sowjetunie en haar bondgenoten en van de TSjechoslowaakse collabo
rateurs. I'Jiettegenstaande de bezetting van het redactiebureau van de 
Lidova Demohracie door Russische soldaten bleef de krant dagelijks 
vorschijnen; regelmatig werden ook stellingnamen van het presidium 
van de CSL en van andere partijorganen en -organisaties inzake de 
politieke ontwikkeling in het land gepubliceerd. Onder de politici die 
reeds op 21 augustus tegen de invasie protesteerden bij de regeringen 
en parlementen van de landen wier troepen de CSSR hadden bezet, 
bevonden zich de leden van het presidium van de TSjechoslowaakse 
Nationale Vergadering, onder wie de vertegenwoordigers van de CSL, 
nl. partijvoorzitter Antonin Pospisil en Josef Zednik, lid van het secreta
riaat Vém het centrale comité van de partij en eerste-secretaris van het 
gewest Zuid-Moravië 2. 

Ook het presidium van de Volkspartij, dat in de bewogen augustus
dagen van 1968 bijna dagelijks bijeenkwam, vroeg in Lidova Demokracie 
stoeds vaker het woord. In een verklaring over de toestand in Tsjecho
slowakije kort na de bezetting, heette het letterlijk: "Wij hebben vast 
vertrouwen in de gezonde krachten van onze natie, die zich eens te 
meer hebben laten gelden, en in de oprechtheid van onze principes (-). 
Wij zullen in het belang van ons volk blijven trachten ons program te 
verwezenlijken (-)". Verder werden in deze verklaring alle functiona
rissen en leden van de partij, die "blijk hebben gegeven van hun 
vaderlandsl iefde en de lasten van de noodlottige dagen hebben ge
dragen", oprecht bedankt 3. Ook de redacteuren van Lidova Demokracie 
richtten zich tot de lezers met een verklaring. "Wij zijn er, evenals de 
leidende vertegenwoordiger's van ons land, van overtuigd, dat in deze 
dagen rust, bezonnenheid, vlijt en intelligentie de sterkste wapens van 
het Tsje;::hoslowaakse volk zijn, evenals de democratische traditie, die 
door niets kan worden uitgewist" 4 

Dat deze verklaringen de instemming hadden van de leden van de CSL, 

1 Dit heeft de hoofdredacteur. de heer F. Touska, de schrijver van dit artikel persoonlijk mede· 
gedeeld op 21 augustus 1968. 
2 Documenten betreffende de Nationale Vergadering in de augustusdagen (21 ·28 augustus 1968); 
Praag, 1968; document nr. 1. 
3 lidova Demokracie 29 augustus 1968. 
4 Lidova Demokracie, 29 augustus 1968. 
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bewijzen de talijrke brieven en adhesiebetuigingen van verschillende 
partijorganisaties en individuele leden. Zo bereikten de reacties van o.a. 
de afdelingen Ceske Budejovice, Praag 2, Praag 9 en Blansko, en van 
de partijorganisaties in Olesnice, Hrabi, Podoli, Bezdekov, Merotin, 
Savin en vele andere in die dagen het secretariaat van de Volkspartij S 

De invloed van de Moskouse onderhandelingen 

Zoveel is zeker dat reeds in de eerste dagen van september de onder
handelingen in Moskou en de afspraken tussen de Russiche en Tsjecho
slowaakse regeringen hun stempel begonnen te drukken op het politieke 
leven in Tsjechoslowakije en daarmee op de Volkspartij. De Tsjecho
slowaakse onderhandelingspartners verplichtten zich tot een tegemoet
komende houding ten opzichte van de Sowjetunie - een situatie die 
door de toenmalige eerste-secretaris van het centrale comité van de 
Tsjechoslowaakse Communistische Partij, Alexander Dubcek, als buiten
gewoon en niet van de wil van de Tsjechoslowaken afhankelijk werd 
gekarakteriseerd. Ondanks alle oproepen de rust te bewaren en de 
in Moskou gemaakte afspraken na te komen werden in Praag en andere 
Tsjechoslowaakse steden pamfletten en plakkaten verspreid waarop 
stonden afgedru kt de "tien geboden voor lijdelijk verzet tegen de be
zetting": "We hebben niets geleerd, we weten niets, we hebben niets, 
we geven niets, we begrijpen niets, we verkopen niets, we helpen niet, 
we verraden niet, we zullen niets vergeten" 6. 

Intussen gingen behalve in de regering, in het centrale comité van de 
communistische partij en andere organisaties, ook in de Tsjechoslo
waakse Volkspartij krachten aan het werk die zich uitspraken ten 
gunste van de oude dogmatische koers sinds de communistische staats
greep van februari 1948. Het betrof weliswaar nog een relatief kleine 
groep, maar zij eiste luid, dat de publiciteitsmedia van de CSL de 
censuur zouden erkennen en de in de lente van 1968 ingeslagen koers 
zouden verlaten. Een en ander kwam aan het licht op de bijeenkomst 
van het presidium van de CSL op 10 september 1968, toen de toen
malige hoofdredakteur van Lidova Demokracie, Touska, sprekend over 
het "publiciteitsbeleid" van de partij, zich volledig achter de door de 
bezetters gestelde eis van "normalisering" stelde 7. Touska's eis, die 
slechts door een zeer kleine groep redacteuren van Lidova Demokracie 
werd gesteund. werd tijdens een onderhoud tussen de redacteuren en de 
leidende figuren uit de partij, nl. partijvoorzitter Antcnin Pospisil, vice
voorzitter Moroslav Svoboda en algemeen secretaris Jan Pauly, afge
wezen 8 

5 Lidova Demokracie. 1 september 1968. 
6 Zie van schrijver dezes: "Vom 21. August 1968 zum 20. Juni 1973". in "Die politische 
Meinung" (tijdschrift van de Westduitse CDU). 1973. nr. 4. 
7 Lidova Demokracie, 11 september 1968. 

8 Notulen van de redactievergadering van 20 september 1968. 
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Bij deze beslissing wist de meerderheid van de redactie zich gesteund 
door een enquête onder de Tsjechische en Slowaakse bevolking, waarin 
men zich volledig achter de democratiseringspolitiek van Alexander 
Dubcek bleef opstellen 9. Van alle ondervraagden sprak 99 % zich uit 
voor het behoud van de democratische verworvenheden; slechts 0,5 % 
was tegen, terwijl eveneens 0,5 % verklaarde geen mening te hebben. 
Niettemin slaagden de dogmatische kringen er door massieve steun 
van de Sowjetunie steeds meer in de eenheidslijn niet alleen in de 
staatsorganen maar ook in de politieke partijen en massaorganisaties 
door te zetten en twijfel te zaaien over de toekomstige ontwikkeling. 

Jan Palach en de val van Dubcek 

Ondanks de druk van de dogmatici en van de Sowjetunie vierde de 
Tsjechoslawaakse Volkspartij in de herft van 1968 nog de 75e verjaar
dag van het congres van litomysl. Dat congres, in 1893 gehouden, was 
het begin van de georganiseerde Tsjechische christelijk-sociale be
weging; ook later bleef het een inspiratiebron voor de politiek van de 
CSL. Tijdens de herdenkingsplechtigheden - praktisch gesproken de 
laatste "vrije" daad van de Volkspartij - werd de nadruk gelegd op 
de sociale werkelijkheid, en het totalitaire socialisme werd afgewezen. 
Een en ander met het gevolg, dat kort daarop deze plechtigheden als 
"reactionair" werden gewraakt 10. 

Intussen werd het verzet tegen de bezetting steeds meer verlamd. 
Vooral echter de arbeiders van de grote bedrijven en de studenten 
bleven zich inzetten voor de democratisering van Tsjechoslowakije. 
Zeker is dat de communistische partij, waarin de dogmatici steeds meer 
de overhand kregen, sedert de novemberbijeenkomst van het centrale 
comité een behoudend orthodoxe koers ging varen, die o.a. bleek uit 
de herinvoering van de perscensuur. Bij de studenten riep dit een 
gevoel van ontgoocheling en wanhoop op. Op 16 januari 1969 overgoot 
de 21-jarige student in de filosofie Jan Palach zich op het Wenceslaus
plein in Praag met een brandbare vloeistof; drie dagen later overleed 
hij aan zijn verwondingen. De openbare rouw om Jan Palach en zijn 
begrafenis werd een van de laatste demonstraties van nationale een
heid. Onder andere de Tsjechoslowaakse Volkspartij betuigde de 
moeder van de student haar medeleven. De begrafenis van Palach op 
25 januari werd een indrukwekkend bericht aan de buitenwacht 11. 

Nog steeds wachtten de Russen en de dogmatici in de communistische 
partij op een gunstige gelegenheid om de macht over te nemen. Na 
de overwinning van de TSjechoslowaakse nationale ploeg tegen de 
Sowjetunie bij de wereldkampioenschappen ijshockey braken in vele 
Tsjechische en Slowaakse steden anti-Russische onlusten uit, die ten 

9 Rude Pravo. 31 augustus 1968. 
10 De TSjechoslowaakse Volkspartij in de jaren 1945-1972; Praag. 1972; pag. 45. 

11 Heinz Brahm: "Der Kreml und die CSSR"; Kohlhammer-Veriag. Stuttgart; 1970; pag. 117. 
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dele werden geprovoceerd. De Sowjetunie zag hierin een gunstige 
gelegenheid tot reorganisatie van de leiderstop van Tsjechoslowakije. 
Dit gebeurde op de zitting van het centrale comité van de communisti
sche partij op 17 april 1969, waarbij Alexander Dubeek zijn functie als 
eerste-secret:aris van het centrale comité neerlegde en als zodanig 
werd opgevolgd door de Slowaak dr. Gustav Husak. Omdat men op dat 
moment toch nog vreesde voor een protestactie van de bevolking, had 
president Svoboda zich in een radio- en tv-toespraak zeer lovend uit
gelaten over Dubcek: "De naam van kameraad Dubcek is in ons hart 
onverbrekelijk verbonden met de politiek van de Communistische Partij 
van Tsjechoslowakije sedert januari 1968. Gedurende zijn ambtsperiode 
mocht hij zich verheugen in de grote sympathie en het vertrouwen van 
de bevolking. Ik ben er van overtuigd dat wij ook in de toekomst op 
hem kunnen rekenen op verantwoordelijke posten" 12. 

"Normalisering" binnen de Volkspartü 

De machtsovername van Gustav Husak en de feitelijke uitschakeling 
uit de Tsjechoslowaakse politiek van leidende communistische hervor
mingsgezinde politici, zoals Dubeek, Smrkowsky, Kriegel en vele ande
ren, bleef ook in de Tsjechoslowaakse Volkspartij niet zonder gevolgen. 
Tijdens de bijeenkomst van het centrale comité van de CSL op 27 
juni 1969 werd er, voor het eerst sedert de Praagse lente, de nadruk 
op gelegd, dat de Volkspartij "de leidende rol van de communistische 
partij erkent" 13. Deze verklaring werd enige maanden later, op 5 novem
ber 1969, gevolgd door een brief van het partijpresidium aan de organi
saties en de leden van de partij, waarin de toekomstige rol van de CSL 
uiteen werd gezet. Reeds in deze brief werden de oude frasen over 
de plaats van de partij in het door de communisten beheerste Nationale 
Front herhaald. 

In feite kwam de "doorbraak" van de dogmatici binnen de Volkspartij 
pas tot stand op de zitting van het centrale comité van de CSL op 16 
december 1969. Hier werd bekend gemaakt, dat bij de "aflossing" van 
partijfunctionarissen, d.w.z. bij de zuiveringen in regionale en wijk
comités, reeds 21 resp. 93 personen betrokken waren. Tegelijkertijd 
distantieerde het centrale comité zich ook van de hierboven vermelde 
verklaring van het partijpresidium van 29 augustus 1968, die ongeldig 
werd verklaard. Voorts besloot men wegens "politieke misstappen" de 
verschijning te staken van het politieke tijdschrift van de CSL, Obroda, 
dat tijdens en na de Praagse lente een belangrijke politieke rol speelde 
en zeer populair was. De redactie van het partijorgaan Udova Demo
kracie kreeg een berisping wegens haar "misstappen" begaan tijdens 
de Praagse lente en in de periode augustus 1968 tot voorjaar 1969. 

12 President Ludvik Svoboda in een uitzending van de Tsjechoslowaakse televisie op 17 april 
1969. 
13 Verslag van het partijpresidium van de CSL, uitgebracht door Jan Pauly op de zitting van het 
centrale comité van de Tsjechoslowaakse Volkspartij op 16 december 1969. 
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Nog belangrijker echter waren de besluiten die genomen werden over 
de leiding van de CSL. Enige leden van het partijpresidium - onder 
wie vice-voorzitter Svoboda en de leden mevrouw A. Mikova en me
vrouw A. Sukupova en Richard Skrobanek - werden uit het presidium 
verwijderd. Ook werden enige leden van het centrale comité - onder 
wie de voorzitter van de jongerenorganisatie, Smrcina - tot aftreden 
gedwongen. Het centrale comité koos tegelijkertijd de voormalige 
pJrtijvoorzitter Josef Plojhar en de secretaris-generaal van de tijd vóór 
1968, Vaclav Pacner, opnieuw in het presidium van de CSL 14. Ook 
werden enige partijvertegenwoordigers in de TSjechische Nationale 
Raad - het Tsjechische landsparlement -, onder wie V. Bosak. J. 
Hübner en mevrouw L. Snizkova, gedwongen hun zetel af te staan. 

Maar ook daarmee was de van hervormingsgezinde politici gezuiverde 
leiding van de communistische partij onder Husak niet te vreden. In een 
van de belangrijkste documenten van de communistische partij werd 
verklaard, dat in de CSL elementen die deze partij "haar oude anti
communistische rol" wilden laten spelen, steeds meer invloed hadden 
gekregen. Onder andere de massale toestroming van nieuwe leden en 
de aanneming van een nieuw partijprogramma waren aan deze doel
stelling dienstbaar gemaakt. Bovendien, aldus de verklaring van de 
communistische partij, hadden de op het Vaticaans Concilie gebaseerde 
vernieuwingsactiviteiten, "in dienst van het strijdbare klerikalisme", zich 
op een breed front ontwikkeld, vooral in Slowakije 15. 

Derhalve werd de Volkspartij gedwongen de zuiveringen in eigen kamp 
voort te zetten. Zo gingen - op 2 juni 1970 - het partijpresidium en 
het centrale comité van de CSL zich bemoeien met de publiciteitsafdeling 
van de partij. Op grond van een "analyse" werden organisatorische en 
personele veranderingen in het persappraat van de partij voorbereid. 
Op alle belangrijke posten binnen de redactie van Lidova Demokracie, 
de uitgeverij Vysehrad en het tijdschrift Nase rodina ("Ons gezin") 
werden andere figuren geplaatst. Als hoofdredacteur werd voorgedragen 
Rostis/av Petera en vervolgens, op 30 juni 1970, benoemd 16. Met de be
noeming van Petera, die het dagblad van de Volkspartij al had geleid 
tijdens de politieke processen onder Stalin, kwam de gehele partijpers 
onder controle. 

Maar ook in de partij zelf gingen de zuiveringen onverminderd voort. 
Op 19 oktober 1972 beraadde het presidium van de CSL zich over de 
samenstelling van de leidende organen en van het secretariaat van de 
partij. Besloten werd daarbij, dat Jan Pauly - tot dan toe secretaris
generaal van de partij en kort tevoren als minister tot de regering van 
de CSSR toegetreden - moest worden afgelost, daar hij zich al te 
zeer met de ontwikkeling van de CSL na de afzetting van Plojhar in de 

14 Verslag van het partijpresidium van de CSL. a.w. 
l~ De lering uit de crisis in partij en samenleving na de 13e partijdag van de CPTsj; Praag. 1970; 
pag. 27. 
l6 De Tsjechoslowaakse Volkspartij. a.w .. pag. 49. 
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lente van 1968 had "gecompromitteerd". Men "koos" als zijn opvolger 
de vers benoemde hoofdredacteur van de partijkrant, Petera 17. Zoals 
reeds is aangestipt, werd daarmee de eerste etappe van de "consoli
dering" van de CSL een feit en kon men zich gaan opmaken voor de 
definitieve gelijkschakeling van de Volkspartij. 

Gelükschakeling 

Met Petera op de post van secretaris-generaal van de CSL 18 werden 
snelle vorderingen gemaakt met de zuiveringen. Talrijke redacteuren van 
Lidova Demokracie werden van hun posten verwijderd; eenzelfde lot 
trof honderden functionarissen in de partij zelf. Binnen ongeveer drie 
jaar verlieten, al dan niet gedwongen, meer dan 30.000 leden de Tsjecho
slowaakse Volkspurtij. Dit ledenverlies duurt tot op de dag van vandaag 
voort: van een ledenbestand van meer dan 100.000 tegen het einde van 
1968, is momenteel nog ongeveer de helft over. Dat is mede te wijten 
aan de omstandigheid dat de Volkspartij haar zelfstandigheid en eigen 
identiteit in de Tsjechoslowaakse politiek had opgegeven. In de leidraad 
van de partij die op de zitting van het centrale comité op 17 juni 1971 
werd aangenomen en die als richtlijn geldt voor alle organisaties en or
ganen binnen de partij, wordt al in de preambule en vervolgens met 
name in hoofdstuk 3 (..De communistische partij - leidende kracht in 
onze socialistische maatschappij") de volledige onderwerping en gelijk
schakeling van de CSL geproclameerd. Zo wordt hierin onder meer ge
zegd: 
"Het is een fundemantele eis dat de politieke activiteit van onze partij, 
als standvastig en nuttig bestanddeel van het Nationale Front, conse
quent de politiek van de Communistische Partij van Tsjechoslowakije 
ondersteunt, omdat wij de leidende rol van de communistische partij 
erkennen als een grondprincipe waarop de socialistische maatschappij 
is gebouwd. Deze leidende positie van de communistische partij is de 
resultante van zowel de historische ontwikkeling als van een serie van 
objectieve factoren. (-) De communistische partij is de voornaamste 
garantie voor de ontwikkeling van de socialistische maatschappij" 19. 

Tegelijkertijd omschrijft de leidraad de opbouw van het socialisme in 
Tsjechoslowakije, de versterking van het "socialistische vredeskamp 
onder leiding van de Sowjetunie" en de omzetting van de socialistische 
maatschappij in een communistische, als de voornaamste opgaven van 
de CSL in dit tijdsgewricht. Daarbij wil de Volkspartij ook steunen op 
verwante krachten in de andere Oosteuropese landen, vooral op de CDU 
in de DDR en op de Pax-beweging in Polen; tevens wil zij nauwe con
tacten trachten te leggen met "progressieve christenen" in West-Europa. 
Binnen de huidige CSL bestaat er - wat het Westen betreft - echter 
geen enkele twijfel over, dat de "progressieve christenen" de leiding van 

17 De Tsjechoslowaakse Volkspartij, a.w., pag. SO. 
lS Rostislav Petera werd na het overlijden van A. Pospisil in juli 1973 gekozen tot voorzitter 
van de Volkspartij. 
19 Leidraad van de Tsjechoslowaakse Volkspartij; Praag 1971; pag. 5. 
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de "georganiseerde voorhoede van de communistische partij" moeten 
accepteren 20. Een en ander in dezelfde geest als de Volkspartij onder 
leiding van haar "erevoorzitter" Plojhar en de huidige voorzitter Petera 
dit deed nadat in het begin van de jaren zeventig het democratiserings
proces in Tsjechoslowakije definitief was onderdrukt. 

Men zou er goed aan doen niet te vergeten dat deze gang van zaken 
heeft geleid tot - met het oog op de ontwikkelingen in het land stil
zwijgend gepleegd - verzet van een dUidelijke meerderheid van de 
leden van de partij, die zich niet neerlegt bij de hernieuwde gelijkscha
keling van de Tsjechoslowaakse Volkspartij. 

20 Stanlislav Richter: De christenen in de strijd om wereldvrede en sociale vooruitgang; Praag, 
1971; pag. 14. 
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Documentatie 

Rede KVP-fractievoorzitter Andriessen 
bij Algemene Beschouwingen 

1. Inleiding 

De regering aanvaardt de grote risico's 
die het voorgenomen beleid naar haar 
eigen oordeel meebrengt. Die risico's 
zijn aanwezig, dat staat vast. De Mil
joenennota benadrukt hoe wij met het 
begrotingstekort langs de rand van de 
afgrond lopen. De Macro-economische 
Verkenningen vrezen het ergste voor 
de werkgelegenheid als wij de arbeids
kosten niet weten terug te dringen. De 
tijd van de wensdromen is voorbij, 
heeft al te lang geduurd. Dat blijkt uit 
de cijfers. Het beleid moet om; er zijn 
te veel verwachtingen gewekt. Wij heb
ben daarvoor bij herhaling gewaar
schuwd. Nu is de werkelijkheid ook tot 
de regering doorgedrongen, maar pas 
tussen de vaststelling van de ontwerp
begroting en de indiening ervan in. Er 
liggen eigenlijk twee begrotingen op 
tafel, één uit de tijd van de wensdro
men en één uit de realiteit. De laatste 
is heel kort; een paar zinnen en één 
cijfer. Het cijfer is één; 1 % van het 
nationaal inkomen zal in de toekomst 
beschikbaar kunnen zijn voor de groei 
van de overheidsuitgaven, de sociale 
verzekeringen en de niet-belastingmid
delen. Tegen die achtergrond verbleekt 
de discussie over nog méér en nieuw, 
gaat het om minder meer en om ver
vanging. Hóeveel minder leren de cij
fers: rond 2 miljard per jaar. Zoveel 
minder, dat harde ingrepen nodig zijn. 

En dan worden er verbanden gelegd. 
Dan wordt loonmatiging gekoppeld aan 
herziening van het ondernemingsrecht 
en beperking van de overheidsuitgaven 
aan wijziging in de maatschappelijke 

structuur. Of die verbanden worden 
juist ontkend. Ik kan dat wel begrijpen, 
want er is natuurlijk een samenhang. 
Als er brand is, is het zinvol de brand 
te blussen; nog zinvoller is het om de 
oorzaak van de brand te bestrijden, 
vooral als de vlammen ondergronds 
verder gaan en telkens opnieuw uit
slaan. Over de oorzaken, over de ver
banden echter bestaat grondig verschil 
van mening. Zo valt te begrijpen, dat 
de een alle gepraat over structuurver
andering een paar jaar op wil schor
ten, zoals men in de Bondsrepubliek 
schijnt te doen. Zo valt ook te begrij
pen, dat de ander die verandering 
juist tot voorwaarde wil maken voor 
zijn medewerking aan een bepaald be
leid. 

Eenheid van visie over de zaken ont
breekt helaas maar al te vaak. Dat is 
een reden waarom het voor de regering 
moeilijk is om in brede kring aanvaard
bare oplossingen te vinden. Maar dat 
ontslaat de regering niet van haar 
plicht, leiding te geven aan de ontwik
keling, duidelijk te maken wat er aan 
de hand is en wat er moet gebeuren 
om de situatie te verbeteren. Dat heb 
ik helaas gemist bij de aanbieding van 
het beleid. Dat is een gemiste kans 
om de samenleving er van te overtui
gen, dat iedereen offers moet brengen 
om de economie weer gezond te ma
ken en daardoor het bedrijfsleven de 
kans te geven voor werkgelegenheid 
en welvaart te zorgen. Zonder een ge
zond bedrijfsleven gaat het niet, en het 
is niet alleen afhankelijk van internati
onale factoren. 
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Het is gemakkelijker, vanuit groei dan 
vanuit stagnatie politiek te bedrijven, 
maar laten wij elkaar niets aanpraten. 
Armoe heeft ons volk als geheel niet. 
De welvaartsverdeling die wij hebben 
toegepast, dreigt echter diep in het 
vlees van het bedrijfsleven en de werk
gelegenheid te snijden. Wij zullen de 
moed hebben op te brengen, bestaan
de verworvenheden onder kritiek te 
stellen. 
Politiek staat altijd onder de spanning 
tussen ideaal en werkelijkheid, tussen 
wat je wilt of moet en wat je kan of 
mag. Je zou zo graag vanuit jezelf de 
inkomens beter verdelen, ook interna
tionaal, maar je bent beperkt in wat je 
anderen op mag leggen. Persoonlijk 
aangesproken zijn om je radicaal voor 
anderen in te zetten of het overbodige 
weg te geven, staat ver af van de po
litieke mogelijkheid te beslissen dat 
anderen zoiets moeten doen. Democra
tie behoort te zijn een machtsbalans, 
waarin minderheden eigen rechten 
hebben. Machtsuitoefening mag dan 
ook niet als een overheersen worden 
ervaren. Het getuigenis van hoe het 
moet, vindt in de politiek zijn begren
zing in wat de samenleving aan dwin
gende regeling kan dragen. Protest 
en berusting, conflict en verzoening 
zullen in de politiek altijd in een span
ningsverhouding gezamenlijk bestaan. 
Dat zal ook de spanning blijven van 
de christen-democratie, die serieus uit 
wil gaan van het evangelische appel op 
mens en samenleving. Dat appel heeft 
vandaag een andere klank dan giste
ren. Vandaag is de vertaling van het 
woord solidariteit: soberheid - voor mij 
is dat op het ogenblik synoniem - in 
eigen wensen omdat hondordduizenden 
in de ellende zitten. Het gaat nu niet 
om méér; het gaat nu om de instand
houding van het noodzakelijke voor 
allen. 

Vandaag moeten wij durven erkennen, 
dat een jaarlijkse inkomensverbetering 
geen automatisme kan zijn, dat wij niet 
kunnen doorgaan met eindeloos de ene 

sociale voorziening op de andere te 
stapelen, dat ook inkomensoverdrach
ten aan minderbedeelden aan beper
kingen onderworpen zijn. Wij moeten 
erkennen dat een groot deel van de 
welvaartsgroei de laatste jaren naar de 
jeugd is gegaan en dat niet in die groep 
de zwaksten in de samenleving wor
den aangetroffen. Erkennen ook, dat 
de verdeling ViJn het nationaal inko
men te eenzijdig is gegaan naar het 
arbeidsinkomen, en dan ook de bereid
heid hebben om dat te herstellen, nu 
dnal'door de werkgelegenheid wordt 
bedreigd. 

Ik wil het regeringsbeleid toetsen aan 
enkele vragen die vanuit onze kijk op 
mens en samenleving centraal die
nen te staan. In de eerste plaats dG 
ontwikkelingskans van onze gemengde 
economische orde tegen de achter
grond van het regeringsbeleid. Dan de 
kans op persoonlijke ontplooiing en 
het dragen van eigen verantwoordelijk
heid. Vervolgens het reilen en zeilen 
van onze democratie in haar zoeken 
naar nieuwe machtsevenwichten. Ten 
slotte wil ik ingaan op enkele interna
tionale zaken die voor ons van belang 
zijn, in het bijzonder een oprechte Eu
ropese gezindheid en een solide vre
des- en veiligheidsbeleid. 

2. Beoordeling van het beleid 

I. SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 

In brede kring van het bedrijfsleven 
hebben wij ons de laatste weken ge
oriënteerd. Er is bij vele ondernemers 
in de industrie en bij de zelfstandigen 
moedeloosheid, zelfs apathie: men ziet 
het niet meer zitten. De regering speelt 
daar onvoldoende op in, mag dat ook 
niet te eenzijdig overlaten aan de mi
nister van Economische Zaken, die nog 
onlangs in Vlissingen de toestand 
voortreffelijk analyseerde. De uitgaven
stijging in 1976 is zeer hoog, die VOOI' 

1977 en 1978 zal nu verder worden bij
gesteld. 

Ik spreek over de analyse en de belas-

52 Politiek perspectief, november/december 1975 



tingplannen niet, ook niet over de au
toplannen, waar ik overigens wel moei
te mee heb. Collega Notenboom zal dat 
uitgebreid doen. Ik wil een paar din
gen vandaag duidelijk zeggen. Ik deel 
de opvatting van de regering, dat ge
streefd wordt naar groei van onze 
economie, zij het minder dan voorheen. 
Ik betwijfel of de gestelde taak kan 
worden gehaald bij de voornemens 
die de regering thans heeft. Dat bete
kent dan wel dat over die voornemens 
in elk geval geen twijfel mag bestaan. 
Vorig jaar heb ik gevraagd de meer
jarenafspraken, die ik te hoog vond, 
te verlagen. Dat is niet gebeurd. Toch 
waren daar wel toezeggingen over ge
daan. De regering erkent nu zelf de 
noodzaak van verdere ombuigingen, 
maar doet dat in te vage bewoordin
gen. Die verdere ombuigingen zijn no
dig om de werkgelegenheid die wij 
hebben, in stand te houden. Doorgaan 
op de huidige weg leidt tot werkloos
heid voor meerdere jaren rond of bo
ven de 300.000. Dat kan niet en dat 
mag niet. Daarom vraag ik de regering 
uiterlijk februari 1976 - en niet bij de 
nieuwe meerjarenramingen in septem
ber - aan de Kamer een nota over te 
leggen waarin concreet wordt aenge
geven welke maatregelen de regering 
zal nemen om de doelstelling te halen. 
Die doelstelling behoort te zijn: ten 
hoogste een jaarlijkse groei van de 
collectieve lasten met 1 % van het na
tionaal inkomen, niet "rond" 1 %, ze
ker nu ik lees hoe ruim de regering de 
1 % verstaat. Ik vraag vervolgens de 
toezegging, eventuele wetswijzigingen 
die daarvoor nodig zouden zijn, zo tij
dig aan de Kamer voor te leggen, dat 
zij in 1977 kunnen werken. 

Ik erken, dat voor deze gigantische 
operatie zeer ingrijpende maatregelen 
nodig zijn, die pijn zullen doen. Over
drachten van inkomens in de sectoren 
van huursubsidies, openbaar vervoer, 
sociale verzekeringen en voorzienin
gen, en de Bijstandswet zullen aan de 
orde moeten komen. Vaststaande sys-

temen en begrippen als koppeling, net
to-netto en passende arbeid zullen 
niet buiten beschouwing kunnen blij
ven. 

Ik erken dat en ben bereid construc
tief met de regering mee te denken 
om het noodzakelijke mogelijk te ma
ken. Dat zijn geen leuke dingen voor 
de mensen, maar het is helaas nood
zakelijk, juist omdat eerdere waarschu
wingen in de wind zijn geslagen. Ik 
vraag een duidelijke concrete toezeg
ging van de minister-president. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan zie ik mij 
genoodzaakt daarover een uitspraak 
van de Kamer te vragen. 

Arbeidskosten en prijscompensatie 

Hoe belangrijk ook, vanuit de sector 
van de overheidsuitgaven en de soci
ale verzekeringen alléén kan onvol
doende steun uitgaan voor de in het 
slop geraakte economie. Het Centraal 
Planbureau stelt letterlijk vast, dat met 
de huidige arbeidsinkomensquote de 
kritische grenzen op gevaarlijke wijze 
worden overschreden. Ik ben van me
ning, dat het bedrijfsleven het volgen
de jaar geen 10% loon- en salarisstij
ging kan verdragen. Toch gaat de re
gering daar van uit. Wat kan hieraan 
gedaan worden? De mogelijkheden lij
ken niet groot. Nu reeds wordt veron
dersteld, dat er geen contractsverbete
ring zal zijn. Reeds bij relatief lage 
inkomens zal men er op achteruit 
gaan. En toch kan de werkgelegen
heid volgend jaar die 10% niet dra
gen. Dml moet er dus méér gebeuren 
Ik wil daarvoor een suggestie doen. 
I k beveel de regering aan, in het ko
mend overleg met het bedrijfsleven 
voor te stellen het volgende jaar de 
loonsomstijging aanzienlijk, dus met 
enige procenten, verder terug te drin
gen. Dat kan alleen door diep in te 
grijpen in de prijscompensatie, des
noods doo~ een gelijk relatief laag no
minaal bedrag voor iedereen, of an
derszins. In elk geval zó dat samen 
met het fiscale beleid de laagste inko-
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mens het meest worden ontzien, even
als de meest kwetsbare sectoren, zo
als het midden- en kleinbedrijf, dat dan 
toch waarschijnlijk het zwaarst zal 
worden belast. Uiteraard dient voor 
de overige inkomens uit arbeid het
zelfde te gelden. 
Dit voorstel heeft grote bezwaren. 
Het doet vele mensen, misschien ons 
allemaal, wel wat tekort. Het nivelleert 
ook. Maar niet om de nivellering. Die 
is hier het gevolg van een harde in
greep om de werkgelegenheid weer in 
de goede richting te krijgen. Het voor
stel heeft echter ook grote voordelen. 
Het drukt de arbeidskosten zeer be
langrijk, leidt tot een aanzienlijke ver
laging van de overheidsuitgaven, zou 
derhalve een verhoging van de omzet
belasting in 1976 geheel of gedeelte
lijk ovel'bodig maken en mede daar
door gunstig zijn voor de bestrijding 
van de inflatie. Ik weet dat zo'n maat
regel nadelig zal werken voor de mid
dengroepen, die in het belastingbeleid 
voor 1976 door de regering terecht wa
ren ontzien. Ik kan die effecten niet 
precies overzien. Zij hangen ook af 
van de concrete uitwerking, waar ik 
vandaag niet voor sta, maar ik meen 
dat de situatie dat helaas vraagt. 

Ten slotte acht ik het in deze opzet 
veel gemakkelijker om ook voor 1976 
nog beleidsombuigingen in overwe
ging te nemen, waar mogelijk in sa
menhang met het op langere termijn 
te voeren beleid. Ik meen dat zo'n 
eenmalige inspanning, na de welvaarts
ontwikkeling van de afgelopen jaren, 
wel mag worden gevraagd. De inflatie
bestrijding - laten wij er toch van over
tuigd blijven dat inflatie een van de 
kwalen is die met de allerhoogste pri
oriteit moeten worden bestreden - en 
het werkgelegenheidsbeleid worden 
daardoor meer succesvol. 
Ik meen evenzeer dat er in 1976 geen 
ruimte is voor een structurele verho
ging van het minimumloon. Natuurlijk 
zou ik deze laagste inkomens gaarne 
een verbetering gunnen, maar het kan 

onder de gegeven omstandigheden 
naar mijn mening helaas niet, ook van' 
wege de werkgelegenheid van deze 
mensen zelf. Met name het midden- en 
kleinbedrijf heeft van deze maatregel 
te zwaar te duchten. Deze groepen 
zitten er, evenals de zelfstandigen in 
land- en tuinbouw, zo beroerd voor, 
dat verdere bijzondere verzwaring van 
lasten onaanvaardbaar is. Ik ben de 
regering overigens erkentelijk voor de 
fiscale maatregelen die voordelig zijn 
voor deze groepen. ik vraag de rege
ring dringend om ook in de sector van 
de sociale verzekeringen, met name 
bij de reductiegrens voor die verzeke
ringen, de lagere inkomensgroepen in 
het bijzonder te helpen om verdere 
verslechtering te voorkomen. Wij zuI
len de inkomensontwikkeling van deze 
groepen nauwkeurig volgen en bij de 
behandeling van de wetsontwerpen ons 
eindoordeel bepalen. 

Nota over economische structuur 

De discussie over de gewenste eco
nomische orde en aanvaardbare eco
nomische doelstellingen is volop aan 
de gang. Met spanning kijken velen uit 
naar de structuurnota van de ministel' 
van Economische Zaken. Ik kan mij 
een verdere vermaatschappelijking van 
de structuur, zoals de Troonrede dat 
stelt, best voorstellen. Onze doelstel
ling in het economisch beleid is voor
al: bedrijvigheid die dienstbaar is aan 
en niet strijdig met welvaart en welzijn 
en de zorg voor voldoende en kwalita
tief aanvaardbare werkgelegenheid. Ik 
wil eveneens een selectief investe
ringsbeleid met betrekking tot de vraag 
naar arbeid, de zorg voor het milieu, 
daaronder begrepen schaarse grond
stoffen, en regionale spreiding. De in 
de Troonrede gebruikte woordkeuze, 
die spreekt van omvang en richting 
van de investeringen, versta ik beter 
dan de toetsing op hun betekenis 
voor de maatschappij als geheel, van 
enige jaren geleden. 
Eén ding moet men goed in het oog 
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houden. Nederland is al een vergunnin
genland, een lokettenland. Laat de no
ta vooral stimuleren, mensen aanzetten 
tot ondernemen, tot het aanvaarden 
van verantwoordelijkheid. Pas op voor 
een bureaucratie die, eenmaal gestart, 
bijna niet meer is weg te branden en 
uitermate verlammend werkt. Laat de 
nota vooral ook zich richten op de con
tinuiteit van de werkgelegenheid, waar
op ook Van Thijn heeft gewezen. Die 
is in tal van ondernemingen in gevaar. 
Daarvoor is nodig een behoorlijk ren
dement. Laat de nota dáárover gaan 
en over de vraag hoe je mensen moti
veert risico's te nemen. 

Daar past ook bij de vraeg hoe je men
sen motiveert met plezier aan het ar
beidsproces deel te nemen. Daarom 
ben ik voor uitbreiding van de bedrijfs
democratie, maar dan wel naar de 
mensen toe. Als het gaat over investe
ringen, kan ik mij voorstellen, dat de 
ondernemingsraad mee zou praten over 
investeringsplannen voor meer jaren, 
in het kader waarvan de leiding ten 
slotte de beslissingen neemt. Maar ik 
doe niet mee aan een ontwikkeling 
die een breuk vormt met de huidige 
uitgangspunten van de wet, een ont
wikkeling die uitgaat van de tegenstel
ling tussen kapitaal en arbeid. 

/I. PERSOONLIJKE VERANTWOORDE-
LIJKHEID 

Ik wil nu graag enkele opmerkingen 
maken over de persoonlijke verant
woordelijkheid in kleine kring. De kring 
van de naaste omgeving, het gezin of 
de kleine wereld waarin de mens ten
slotte leeft. Het gezin staat onder druk. 
Sommigen menen er voorgoed mee te 
moeten afrekenen als verouderd insti
tuut voor vorming van mondige men
sen, of zelfs als negatief element daar
bij. Anderen menen, dat het gezin in 
elk geval geen bijzondere plaats meer 
behoeft in onze samenleving, dat het 
behoort te bestaan naast en gelijkwaar
dig aan andere vormen van samenle
ven.Pogingen worden ondernomen het 

erfrecht te veranderen ten behoeve 
van alternatieve samenlevingen, adop
tie mogelijk te maken bij man-man- en 
vrouw-vrouw-relaties. Zit in het huis
vestingsbeleid niet een ingebouwde 
prikkel voor deze samenlevingsverban
den en geldt hetzelfde niet in tal van 
andere regelingen op het terrein van 
belastingen en sociale voorzieningen? 
Wordt niet door velen het onttrekken 
van, ook zeer jonge, kinderen aan de 
ouderlijke macht, d.w.z. ouderlijke ver
antwoordelijkheid, goedgepraat? Het 
gevaar dreigt dat ook in de aandacht 
van de overheid de u;,zondering meer 
dan de regel op de voorgrond komt 
dat de u itzondering wordt behandeld 
als regel en de regel als de uitzonde
ring. 

Het gezin 

Ik ben mij er van bewust, dat het ge
zin aan het veranderen is. Ik ben er 
vóór dat het gezin zich openstelt voor 
de samenleving. Ik pleit voor een ge
zin waarin man en vrouw samen be
slissen over hun eigen rolverdeling bij 
opvoeding en materiële verzorging. De 
samenleving dient dat te ondersteunen 
op tal van manieren. Zeker in het Jaar 
van de Vrouw mag worden gepleit voor 
deze ruimte. Ik pleit voor al die za
ken, maar ik pleit eerst en vooral voor 
het gezin zelf. En ik sta achter de mi
nister van Justitie in zijn beleid om de 
eerste verantwoordelijkheid van de ou
ders voor de opvoeding als basisbe
ginsel te behouden. 

Vele gezinnen hebben het niet gemak
kelijk. Het mag dan waar zijn, dat voor 
velen de geldelijke gevolgen van de 
werkloosheid in belangrijke mate wor
den opgevangen, de menselijke gevol
gen worden door de werklozen in hun 
eigen kleine levenssfeer ervaren. 
Iedereen kent wel uit eigen omgeving 
het persoonlijke leed en de druk die 
daarvan op de eerste levenssfeer, het 
gezin, uitgaat. Dat moeten wij voor 
ogen hebben als wij praten over werk
loosheid en maatregelen die nodig zijn. 
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Dat moeten ook zij voor ogen hebben, 
die door hun onwilligheid om te wer
ken de last voor hun medemensen des 
te zwaarder maken. En ook die geval
len doen zich voor. Er wordt helaas 
misbruik gemaakt van voorzieningen 
waarvoor wij op zichzelf alleen maar 
dankbaar kunnen zijn. Dat heeft ook 
te maken met persoonlijke verant
woordelijkheid, zowel ten opzichte van 
eigen lamlendigheid als voor het leed 
van anderen. 

De kleine schaal 

Men hool·t zo vaak, dat arbeidsvreug
de zoek raakt in mammoetstructuren, 
waarin vrijwel niemand meer zicht kan 
hebben op het geheel, dat levens
vreugde in veel gigantische moderne 
woonblokken wegkwijnt. Wat kunnen 
wij daaraan doen? Wij rusten de mens 
door onze opleic!ing eil vorming meer 
dan ooit toe om zelf te doen en te 
denken, zijn eigen levensontwerp te 
maken. Van de andere kant lijkt de sa
menleving st8eds ondoorzichtiger te 
worden, lijkt er steeds minder ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid. Moe
ten wij niet terug naar kleinere produk
tieverbanden en moet dan niet in elk 
geval het midden- en kleinbedrijf dat 
er nog is, behoed worden? Moeten wij 
niet nog meer vestiging in kleinere 
woonkernen mogelijk maken omdat de 
kleine schaal voor tal lozen op zichzelf 
reeds een positieve waarde is? Moe
ten wij niet onze kleine kernen vanuit 
een nieuwe filosofie levenskansen blij
ven bieden? Misschien iets minder het 
steeds meer perfecte van de grote 
schaal en iets meer herkenbaarheid 
van de minder volmaakte menselijke 
schaal? Daar zit een krachtig argu
ment voor spreiding van werk en cul
tuur over het land, zeker naar zwaar 
bedreigde regio's. 

lil. DEMOCRATIE OP ZOEK NAAR 
NIEUWE MACHTSEVENWICHTEN 

De mens beslist niet alleen voor zich
zelf. Anderen beslissen in toenemende 

mate ook voor hem, maken de dienst 
uit, gevraagd en dikwijls ook onge
vraagd. Wij weten wel dat dat nodig 
is, maar men vraagt ook, meer en 
meer, naar zin en onzin van al!e be
sluitvorming die wij hebben georga
niseerd. De processen van besluit
vorming zijn volstrekt ondoorzichtig. 
De Voorlopige Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid schrijft 
over "wildgroei van beleidsvoorberei
dende organen, zoals planbureaus, 
planafdelingen en beleidsafdelingen 
van de departementen, adviesraden en 
niet-ambtelijke of gemengde commis
sies". Het Sociaal en Culturele Plan
bureau heeft geconstateerd, dat het 
overheidsbeleid zichzelf neutraliseert. 
Een voorbeeld lijkt mij de invoering van 
het jeugdminimumloon, dat vervolgens 
een grote jeugdwerkloosheid veroor
zaakt, waarvoor dan weer, zonder wer
kelijke samenhang met het onderwijs
beleid, de leerplicht moet worden ver
lengd. De financiële consequenties 
daarvan - die men aanvankelijk niet 
wenste te nemen - gaan weer ten kos
te van andere prioriteiten in het onder
wijs of daarbuiten. Voor het midden
en kleinbedrijf, dat deze lasten niet 
kan dragen, worden dan weer structu
rele of andere maatregelen genomen. 
Is dat allemaal de schuld van de rege
ring of van sommige ministers? Is dat 
de schuld van de "vierde macht", die 
uit zou zijn op handhaving van geves
tigde posities? Is dat de schuld van 
de belangengroepen in de samenle
ving, de koepels van het particulier 
initiatief? ligt dat aan het falen van 
een parlementaire democratie die niet 
volgens het links-rechts-schema werkt? 

Ik wijs geen schuldigen aan. De fouten 
zitten overal in het systeem, waarin wij 
allemaal op eigen plaats gewend zijn 
geraakt onze rol te vervullen. De fout 
zit ook in een optiek die te weinig kri
tisch is voor zichzelf en te veel voor 
anderen. De fout zit ook in de onze
kerheid, waardoor men na voorafgaan
de inspraak twee keer wil discussië-
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ren, eerst over een nota, vervolgens 
over de wet. Dat geldt natuurlijk niet 
voor elke nota, maar het is een teken 
aan de wand, dat dit kabinet aan zijn 
zoveelste nota toe is. Ik ben de tel 
kwijtgeraakt. En iedereen weet, dat 
voor kennisgeving aangenomen, tegen
woordig ook nog via amenderende mo
ties bijgestelde nota's dikwijls een ei
gen functie in de beleidsuitvoering krij
gen. De fout zit ook in het voondu
rend uitbreiden van de inspraak, de 
participatie, de steeds langere voor
bereidingslijn, zonder dat er ooit iets 
afgaat, en het ook daardoor moeten 
terugkomen op gekozen uitgangspun
ten. Zo kan ik doorgaan. 

Er is dringend behoefte aan nieuwe 
machtsevenwichten. Ik zeg dat dege
nen die daarop aandringen, graag na. 
Een ombudsman is zeker nodig en ik 
ben blij dat hij er nu komt. Komt hij 
er inderdaad? 

Er zijn nieuwe rnachtsevenwichten no
dig en de regering werkt daaraan op 
tal van terreinen, maar niet altijd op de 
goede manier. Te gemakkelijk wordt 
aangenomen, dat meer overheidsin
vloed gelijk staat met verbetering. Ik 
zie dat in de onderwijssector. Daar 
ziet mijn fractie te weinig beleidsvor
ming in sarnenspmak, te grote voo,
keur voor onafhankelijke deskundigen 
of mensen uit het veld, met verwijzing 
!laar onvoldoende representativiteit van 
de organen. Er is naar ons oordeel te 
weinig begrip voor werkelijke samen
werking met het onderwijsveld, dat 
over onvoldoende middelen beschikt 
om als evenwaardige gesprekspartner 
te kunnen functioneren. Met minder 
ambtenaren en betere uitrusting van 
het onderwijsveld zou er beter overleg 
zijn en naar onze mening een betere 
ontwikkeling van het onderwijs. Wij 
zullen op deze zaken grondig terug
komen bij de begrotingsbespreking. 
Hier wil ik wel zeggen, dat wij deze 
centralistische tendens in het beleid 
afwijzen, ook al verwijt de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen de 

huidige structuur centralisme. Voor ons 
blijft wezenlijk de vrijheid van richting, 
inrichting en vestiging van onderwijs, 
zoals die grondwettelijk is verankerd. 
Tegen plannen om daaraan te tomen, 
zullen wij ons verzetten. 

De overheid heeft het mede zelF in de 
hand, of belangrijke maatschappelijke 
groeperingen in het particulier initiatief 
meer als pressiegroepen dan als over
leggroepen gaan werken. Dat hangt 
samen met de vraag of zij in serieus 
gesprek wil treden. Er zijn de laatste 
tijd voorbeelden geweest waaruit het 
tegendeel blijkt. 

Beleidsvorming in samenspraak tus
sen overheid en samenleving, daar 
moet het naar toe. Bij het 25-jarig ju
bileum van de SER heeft Oe Paus over 
nieuwe overlegstructuren op bedrijfs
takniveau gesproken. Vorig jaar sprak 
ik kort - misschien te kort - over een 
megelijk nieuwe ontwikkeling van de 
publ ie krechtel ij ke bed rijfsorgan isatie. 
Ook minister Boersma sprak omstreeks 
die tijd daarover. Het gaat mij niet om 
een term of om een vorm. Waar het 
om gaat is, dat er nieuwe vormen van 
overleg en besluitvorming en gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen overheid 
en samenleving nodig zijn. Ik heb de 
indruk gekregen dat ook de heer Va."] 
Thijn aan dat soort overgangsvormen 
denkt. 

Ik denk niet alleen aan de sociaal
economische sector, waar wij de mees
te ervaring hebben, maar ook aan an
dere terreinen. Het college van advies 
en bijst[lIld dat er binnenkort voor de 
welzijnssector gaat komen, schept een 
nieuwe overlegstructuur. De kaderwet, 
die binnenkort komt, zal die wellicht 
nog kunnen versterken. Wellicht kun
nen via deze structuren doeltreffende 
instrumenten worden gevonden om tot 
een herschikking van prioriteiten in de 
welzijnssector te komen. Overigens 
noem ik in de warwinkel van besluit
vorming deze twee voorbeelden graag 
als geslaagde initiatieven onzerzijds om 
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meer overzichtelijkheid en structuur 
in deze sector te brengen. 

Centraal akkoord 

Ik aanvaard, dat een verschuiving in 
de besluitvol'ming op dee!telTeinen 
naar het overleg tussen overheid en 
samenleving, ook de positie van het 
parlement zal raken. Nu reeds voelt 
het parlement zich vaak in de verdruk
king tussen oppermachtig geachte de
partemental8 apparaten aan de ene 
kant en de vaak beslissende invloed 
van overleg tussen regering en belan
genorganisaties aan de andere kant. 
Als ik uitspreek dat er dringend be
hoefte bestaat aan een centraal ak
koord voor 1976, beperk ik tegelijker
tijd de speelruime voor het padement. 
Hoe ziet de regering deze problema
tiek? Is zij er stelselmatig mee bezig? 
Zoekt zij nieuwe vOI'men, is el' bereid
heid tot experiment? Wat doet zij met 
de studies van organen die ik zojuist 
noemde? Hoe ziet de regering naar 
eigen taak? 

Ik pleit thans niet voor ingrijpen in de 
ontwikkeling rondom het arbeidsvoor
waardenbeleid 1976. Er is bereidheid 
in het bedrijfsleven om iets te doen. 
Ik heb zelf een suggestie gedaan, maar 
de regering moet wel stimuleren in 
de goede richting, leiding geven, doel
stellingen formuleren. De functie van 
het parlement daarbij kan in dit sta
dium zijn, dat de regering weet, dat 
de volksvertegenwoordiging achter die 
doelstellingen zou staan. Op die ma
nier kan de politiek wellicht de maat
schappelijke polarisatie een beetje van 
haar scherpte ontdoen, ook als zij 
duidelijk deze of gene optie moet 
kiezen. 

Macht en onmacht staan dikwijls dicht 
bij elkaar. De werknemer heeft de 
macht om iets af te dwingen, maar is 
onmachtig de werkgelegenheid in stand 
te houden. De werkgever heeft de 
macht om besl issingen te nemen ten 
behoeve van werkgelegenheid, maar 
is onmachtig tegenover moordende 

consurrentie van buiten. De regering 
heeft de macht om maatregelen te ne
men, maar is onmachtig om de maat
schappelijke prioriteiten te veranderen. 
De brug tussen macht en onmacht is 
het overleg, de beleidsvorming in sa
menspraak. Dat maakt de marges smal, 
dat geeft weinig ruimte voor radicalis
me. Het lijkt mij echter de enige op
lossing. Concreet kan ik haar ook niet 
aangeven, maar ik vraag de regering 
in de structuurhervorming die op sta
pel staat bij de economische orde, het 
welzijnsbeleid, de volksgezondheid en 
het onderwijs, aan dit aspect bijzonde
re aandacht te besteden. 

Het mag niet zO zijn, dat een samen
leving die steeds meer inspraak heeft, 
tot steeds minder uitspraak komt, 
steeds minder tot een gemeenschap
pelijke overtuiging over basisprioritei
ten komt. Zo zou de mondigheid van 
de mens als de meest wezenlijke ver
worvenheid van valldaag, verkeren in 
de onmondigheid van de democrati
sche structuur, waaraan hij wenst deel 
te nemen. 

3, Suriname en de Antillen 

Ik wil een enkele opmerking maken 
over Suriname. Suriname zal op 25 
november onafhankelijk worden. Over 
deze belangrijke en ingrijpende zaak 
bestaat thans overeenstemming in Su
riname tussen regering en volksverte
genwoordiging. Helaas bestaan er noc 
verschillen van mening binnen de Su
rinaamse volksvertegenwoordiging en 
tussen een zeer belangrijk deel van 
deze volksvertegenwoordiging en de 
regering van Suriname over de volg
orde van de behandeling van de grond
wet, de organieke wetten en de rijks
wetten waarin wordt gehandeld over 
de opzegging van het Statuut voor Su
riname, en over het tijdstip van de be
handeling vall de rijkswet tot wijziging 
van het Statuut in ons rarlement. Wij 
hebben nog steeds voldoende vertrou
wen in het besef van de verantwoorde
lijkheid van de regering van Suriname 
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en in de gehele Surinaamse vol~,sver
tegenwoordiging, dat er in een goed 
overleg in Suriname zelf verantwoor
de oplossingen worden gevonden voor 
de verschillen van mening. 
Daarmee zal ook de Surinaamse bevol
king weer vertrouwen in de politieke 
leiders en in de toekomst van Surina
me krijgen. Dan is er waarschijnlijk 
evenmin behoefte het land zo massaal 
te ontvluchten als in de achter ons lig
gende tijd helaas het geval is geweest; 
een situatie die niet in het belang is 
van de betrokkenen, van Suriname en 
van ons land. In alle inmiddels voor
gelegde protocollen inzake de aan
staande cnafhankelijkheid van Surina
me, mis ik overigens nog wel een pro
tocol met betrekking tot een op remi
gratie van Surinamers gericht beleid. 

Er is in de afgelopen weken wel eens 
gesuggereord dat Suriname op een 
andere dan de overeengekomen en 
verantwoorde wijze de onafhankelijk
heid zou uitroepen. Wij zouden dat 
een volstrekt onjuiste procedure vin
den. Wij geloven er ook niet in. Zou 
de onafhankelijkheid toch op een on
aanvaardbare, eenzijdige wijze worden 
uitgeroepen, dan is onze fractie we! 
zeer nadrukkelijk van oordeel dat alle 
thans reeds tussen de regeringen ge
maakte afspraken, niet in werkinf) kun
nen treden en opnieuw in overweging 
moeten worden genomen. 

Met betrekking tot de onafhankelijk
heid van de f\Jederlandse Antillen staat 
mijn fl"actie nog onvsrkort op het stand
punt dat het tijdstip waarop, de we
gen waarlangs sn de middelen waar
mee dat moet worden gersaliseerd, 
primair aangelegenheden van de Ne
derlandse Antillen zelf zijn en dat 
generlei druk onzerzijds gewettigd is. 

4. Internationale zaken 

EUROPESE GEZINDHEID 

De regering heeft geen vis is over 
Europa op tafel gelegd. Dat reken ik 
haar niet als verdienste toe. Zeker, er 

zijn ontwikkelingen. De EEG kwam in 
Lomé tot een belangwekkend resul
taat op het terrein van de ontwikke
lingssamenwerking, die ook in moei
lijke omstandigheden in ons land te
recht een hoge prioriteit behoudt. Wel 
rijst voor mij de vmag oF na de romme
lige uiteenzetting over de besnoeiin
gen in de ontwerp-EG-begroting, het 
beeld nog vvel zo fraai is. Ik wil daar
over graag iets naders vernemen. Er 
is een regionaal fonds en er komen 
misschien Europese verkiezingen. 

Er is ook een opdracht aan de Belgi
sche eerste-minister, Tindemans, die 
de Europese christen-democratische 
traditie van Schumann, Adenauer en 
De Gasperi voortzet. Nederland zal 
binnenkort zijn inbreng voor de uit
voering van de opdracht van Tinde
mans moeten geven. Niemand minder 
dan Spierenburg werd uitgenodigd die 
inbreng voor te bereiden. Dat rapport 
(van de Commissie Spierenburg, red.) 
is realistisch en duidelijk. Er moet een 
monetaire unie komen; dat is de kern 
bij de voorbereiding vail een Europe
se Unie. Dat is niet alleen voor Europa 
nodig, het is ook voor Nederland no
dig. Zegt niet de regering zelf in de 
Troonrede, dat diepgaand internatio
naal beraad nodig is om te komen tot 
een gezamenlijk antwoord op de aan
pak van de werkloosheid? Dat geldt 
in de eerste plaats voor Europa. Daar
om begrijp ik niet, waarom de toon van 
cle regering zo mat is, zo weinig in
spirerend. Aarzelt de regering om de 
consequenties te aanvaarden van een 
monetaire unie? Ik begrijp die aarze
ling, want het zal ingrijpende gevolgen 
hebben, maar het is onontkoombaar. 
Nederland is een regio in Europa, een 
belangrijke regio, maar een regio. Een 
regio met invloed, als wij willen. 
Europa is een pluriform geheel, waarin 
de gemengde economische orde, zo
als wij die ook hier te lande kennen, 
werkt, waarin ook van een politieke 
pluriformiteit sprake is. Die plurifor
miteit zal men moeten erkennen. Het 
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zal een open Europa moeten zijn met 
een eigen rol in de wereld, het zal 
een boven nationaal Europa moeten 
zijn, het zal een werkelijk democratisch 
Europa moeten zijn. De monetaire unie 
is daartoe een beslissende aanloop, 
de verdere democratisering van de in
stellingen, waaronder Europese verkie
zingen, ook. Graag hoor ik van de 
minister-president hoe de regering 
hierover denkt. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Ons land maakt zelf ernst met de men
senrechten en heeft dan ook recht 
van spreken, als deze rechten worden 
geschonden. Dat gebeurt overal ter we
reld. Er is geen werelddeel dat vrijuit 
gaat. Daarom moet men zijn veront
waardiging niet selectief uiten. Ik ver
afschuw hetgeen dezer dagen in Span
je is geschied. Hetzelfde geldt voor 
de behandeling van politieke gevan
genen in Chili. Maar dat zijn niet de 
enige landen waar mensenrechten dui
delijk en flagrant worden geschonden. 

Daarom begrijp ik niet de uitspraken 
van de delegatie van de PvdA na een 
bezoek aan de DDR. Wij gaan toch 
wel hollend Van-den-Heuvel en Van
den-Bergh-afwaarts als de PvdA zich 
zou vast Nagelen op begrip voor de 
muur. Het heeft mij evenzeer verbaasd, 
dat deze delegatie als eerste van de 
social istische partijen in een gezamen
lijk communiqué met de Oostduitse 
communistische partij op geen enkele 
wijze spreekt over het vrije verkeer 
van burgers, waar de Nederlandse re
gering zo voor gevochten heeft. Over 
Portugal wordt volstaan met een jargon 
dat in communistisch taalgebruik nooit 
steun aan Soares en de andere demo
cratische partijen kan betekenen. Het 
is mij een raadsel hoe deze delegatie 
zich zozeer voor deze propaganda 
heeft laten misbruiken en daarmee op 
tal van plaatsen opschudding heeft 
verwekt. 
Ten aanzien van Spanje stem ik in met 
een demonstratie van formaat tegen 

hetgeen daar is geschied. Toch meen 
ik, dat de minister-president er beter 
aan had gedaan zijn protest namens 
het Nederlandse volk uit te spreken 
in het parlement. Dat zou ook aan een 
nationale toonzetting ten goede zijn 
gekomen. 

INTERNATIONALE VEiLiGHEID 

Ik oordeel positief over het deelak
koord tussen Egypte en Israël over de 
Sinäi. Het is een stap in de goede 
richting, maar er zal nog een lange 
weg moeten worden afgelegd. Die weg 
moet leiden tot veilige en gegaran
deerde grenzen voor Israël. Die weg 
moet evenzeer leiden tot vervulling 
van de legitieme rechten van de Pa
lestijnen in een Palestijnse staat. Te
rugtrekking uit de bezette gebieden, 
met eventuele grenscorrecties en een 
afzonderlijke regeling voor Jeruzalem, 
is daartoe een voorwaarde, waarvan 
het Sinaï-akkoord de erkenning vormt. 
Het Midden-Oosten is te zeer een aan
gelegenheid van de supermachten ge
worden. Europa kan daar niet te veel 
aan doen. Toch zou de Euro-Arabische 
dialoog, die ook de regering positief 
beoordeelt, wellicht een bijdrage kun
nen leveren. Ten slotte is Europa meer 
betrokken op en meer verbonden met 
het gebied van de Middellandse Zee 
dan de supermachten. Het gaat in de 
buitengewoon moeilijke kwesties in 
het Midden-Oosten ten slotte niet om 
belangen van derden, maar om gerech
tigheid voor de mensen daar. Die ge
rechtigheid vraagt bevredigende oplos
singen zonder geweld voor beide vol
keren, die recht hebben op een nati
onaal bestaan. 

Ook na "Helsinki" kunnen wij de NA
VO niet missen. Gelukkig wordt dat 
onomwonden in de regeringsstukken 
erkend. Maar het beleid is daarmee 
niet in overeenstemming. Vorig jaar 
hebben wij een meerjarig defensiebe
leid met moeite aangenomen. Ook de 
NAVO ging met moeite akkoord. Bin
nen het jaar wijzigt de regering haar 
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plannen op NAVO-gevoelige punten. 
De regering zet daardoor ons interna
tionaal vertrouwen op het spel. De 
bondgenoten zoeken politiek achter 
de genomen beslissingen. Ik kan hun 
dat niet kwalijk nemen als vanuit de 
PvdA wordt gezegd, dat Vrede/ing zijn 
beleid meer politiek moet verkopen. 

De Troonrede spreekt over NAVO-con
sultatie ter zake. Ik vraag de minister
president wat het besluit van de rege
ring is, nu de consultatie zo negatief 
is uitgevallen. Ik vraag vervolgens wat 
de regering denkt te doen om het ge
schokte vertrouwen te herstellen. Het 
is een zaak van de PvdA of zij in het 
buitenland gewantrouwd wenst te wor
den omtrent haar bedoelingen met de 
NAVO. Wij aanvaarden niet dat de re
gering dat wantrouwen voedt. Daarom 
hecht ik er zeer aan, dat de bezuini
gingsvoornemens voor volgende jaren 
duidelijk aan voorwaarden zijn gebon
den. Ik meen dat de defensiebegroting 
niet hoeft te worden uitgesloten als 
de uitgaven moeten worden omgebo
gen. De weg die de regering thans wil 
bewandelen, is echter niet de onze. 

5. De harde waarheid 

De waarheid van dit jaar is, dat de 
partijen elkaar in Kamer en kabinet 
nog steeds moeizaam vinden. Dat leidt 
tot teleurstelling over en weer. Die te
leurstelling wordt gedeeld door de 
werkgroepen van de KVP in hun rap
port aan de partij over Troonrede en 
Miljoenennota. 
Als ik het huiswerk lees dat mevrouw 
Van den Heuvel de minister-president 
opgeeft in Roos in de vuist (opinieblad 
van de PvdA; red.), word ik mij er van 
bewust, dat je wel een parlementaire 
relatie met een kabinet moet hebben 
om het vrije weekend van je pupillen 
zo te belasten. Ik volsta met twee 
opmerkingen. Eerst een nogal opval
lende rekenfout. Niet best voor een 
onderwijzer. Hoe kan de voorzitster 
van de PvdA in vredesnaam beweren, 
dat bij een groei van 3,75% en een 

toegevoegd beslag van 1010 van het 
nationaal inkomen voor collectieve 
voorzieningen, 2,75% naar de vrij be
steedbare inkomens zal gaan? Was het 
maar waar! Als mevrouw Van den 
Heuvel zo redeneert, vergeet zij, dat 
al meer dan de helft van het natio
naal inkimen, en dus ook van groei, 
naar de collectiviteit gaat. Er blijft 
dan van de 3,75% zoiets rond 1,5% 
over, en daarvan wil de regering dan 
1 % voor de collectieve voorzienin
gen. Dan blijft er niet veel meer over 
voor wie dan ook. Ik stel overigens 
vast, dat ook de voorzitster van de 
PvdA de term "rond een procent" uit
legt als 1 %. Daar zijn wij het dan ten
minste over eens. 
Dat staatssecretaris Schaefer er niet 
in slaagt om de ontwerp-wet op de 
stadsvernieuwing op tijd klaar te krij
gen, moet men hem niet verwijten. Ik 
denk dat dit karwei veel moeilijker is 
dan ongeduldige achterbannen op grond 
van ten onrechte gewekte verwachtin
gen kunnen aanvaarden. Dat is dan 
wel huiswerk voor de partij, maar niet 
voor de staatssecretaris. 

Ik moet mij beperken en mijn betoog 
nu afsluiten. Er zijn regelrechte me
ningsverschillen, die onoverkomelijk 
zijn. Een voorbeeld is de eerder ge
noemde ondernemingsraad als perso
neelsraad à la Keerpunt. Wij doen 
daar niet aan mee. Bij andere zaken 
is er de moeilijkheid, dat programma's 
geschreven zijn en gelezen worden van
uit een bepaalde achtergrond. Geble
ken is dat de PPR Keerpunt anders 
leest dan de PvdA of 0'66. Socialis
ten lezen vanuit een socialistische vi
sie; wij lezen vanuit een andere, een 
personalistische visie. Dat zal tot span
ningen blijven leiden, ook als de tek
sten verbaal op elkaar lijken. De hoofd
vraag vandaag is, of er voldoende 
overeenstemming is over kernpunten 
van beleid op kortere en langere ter
mijn. Dat is ook de kernvraag die de 
werkgroepen van de KVP naar aanlei
ding van Troonrede en Mlijoenennota 
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opwerpen. Ik heb enige van die punten 
genoemd; ik herhaal ze in het kort: 
ruimte voor persoonlijke ontplooiing in 
gezin en kleine ongeving, heroriëntatie 
van de democratie, werkelijke Europe
se gezindheid, een solide veiligheids
beleid en bovenal een fundamentele 
versterking van het bedrijfsleven, de 
bron van onze welvaart, van een bete
re inkomensverdeling en van onze in-

ternationale solidariteit. Wij moeten 
misschien de werkgelegenheid anders 
gaan verdelen. Dat is best mogelijk. Wij 
moeten nu vooral de werkgelegenheid 
in stand houden en uitbreiden. Daar
toe dient nu eerst en vooral het beleid 
te worden omgebogen. De KVP wil 
daarvoor haar nek uitsteken. Wil de 
PvdA dat ook? Wil de regering dat 
ook? 1 

1 Deze integrale tekst van de rede die de voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, 
mr. F. H. 1. J. Andriessen, op 7 oktober 1975 heeft gehouden tUdens de Algemene politieke 
en financiële beschouwingen over de rUksbegroting 1976, is overgenomen uit de Handel ingen 
van de Tweede Kamer (zitting 1975-1976, nr. 3, pag. 109 e.v.). Alleen zUn de interrupties, die 
overigens niet tairUk waren, hier weggelaten. De tussenkopjes hebben wij merendeels ontleend 
aan de getypte tekst die indertUd aan de pers is uitgereikt. (Red.). 
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PPAC-ADVIES 
eerste jaarlijks advies van de Permanente Programadviescom

missie CPPAC) van het CDA, met het oordeel van het algemeen 

bestuur 

dit advies bevat hoofdstukken over: de parlementaire democratie, 

sociaal-cultureel beleid, het Midden-Oosten, bestuurlijke organi

satie, sociaal-economische politiek, volkshuisvesting en stadsver

nieuwing 

publikatie van het CDA 

72 pag., f 4,50 

Te bestellen door storting op giro 237339 t.n.v. Centrum voor 

Staatkundige Vorming, Den Haag. A.U.b. vermelden: "PPAC

advies". 
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Boeken & brochures 

Ontvangen publikaties~' 

Polarisatie 

Publikatie van het Nederlands Gesprek
centrum; uitg. Bosch en Keuning, 
Baarn; 7975; 40 pag.; prijs niet aan
gegeven. 

Het NGG stelt zich ten doel bij de 
voornaamste in Nederland aanwezige 
richtingen en groepen een beter inzicht 
in en een vollediger begrip voor de 
wederzijdse standpunten en opvat
tingen te bevorderen. In oktober 1974 
hield het Gesprekcentrum ter gelegen
heid van zijn 25-jarig bestaan een con
gres, gewijd aan de polarisatie. De 
inleidingen die daar werden gehouden, 
zijn in dit boekje weergegeven. De 
sprekers waren mr. Langemeijer, prof. 
Oe Froe, drs. Pronk en prof. Kuitert 
(nawoord). In de zestiger jaren doen 
zich, aldus de uitgever, door de snelle 
veranderingen zowel op politiek, maat
schappelijk als geestelijk gebied, te
genstellingen in de samenleving voor 
die vaak dwars door de traditionele 
homogene groeperingen heenlopen en 
zich toespitsen op polarisatie binnen 
die groeperingen. Het NGG ziet het als 
zijn opgave er door middel van het ge
sprek toe bij te dragen een nieuwe 
afsluiting ten opzichte van elkaar te 
voorkomen, om een beter begrip van 
elkaars stellingname te bevorderen en 
om aldus die tegenstellingen te ver
helderen, omdat een te opervlakkige 
benadering van elkaar het zicht op 
onze eenheid in verscheidenheid ver
loren doet gaan. 

Partij en politiek 

Uitgave van de Groen van Prinsterer
stichting (GPV); uitg. Oe Vuurbaak, 
Groningen; 7975; 84 pag.; f 12,-. 

In 1974-1975 organiseerde de Groen 
van Prinstererstichting een kadercur
sus rond het thema "Partij en poli
tiek". Deze brochure bevat een bunde
ling van zeven syllabi van deze cursus. 
De eerste gaat over de grondwet, het 
koningschap en het tweekamerstelsel. 
De tweede behandelt de christen-de
mocratie, de ontwikkeling ervan in Ne
derland en de Europese vormgeving. 
De derde wijdt aandacht aan het ont
staan en de achtergrond van de SGP, 
de verschillen met het GPV, en een 
mogelijke samenleving tussen beide. 
In een vierde bijdrage wordt ingegaan 
op het liberalisme, het ontstaan van 
deze partij, haar karakter van "midden
voikspartij" en de oppositie tegenover 
de PvdA. De vijfde gaat over het ver
schijnsel radicalisme (met name van 
de christen-radicalen) en zijn ideologi
sche achtergronden; aan de orde ko
men o.a. geloof en politiek, gezag en 
vrijheid, het zijn van voorhoede-partij. 
De zesde bijdrage handelt over het 
modern socialisme, het ontstaan en de 
groei ervan, de doorbraak, de ideologi
sche ontwikkeling, en Nieuw-Links. De 
zevende en laatste syllabus gaat over 
burgerlijke ongehoorzaamheid, het ge
zag van de overheid, geweten en ge
zag. Bij enkele hoofdstukken is een 
kort literatuuroverzicht opgenomen. 

* 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 
publ ikaties 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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Huwelijk en zeden 

Publikatie van de Groen van Prinsterer
stichting (GPV); uitg. Oe Vuurbaak, 
Groningen; 1975; 80 pag.; f 12,-. 

Dit boekje is een werkstuk van de 
Commissie Openbare Zeden van de 
Groen van Prinstererstichting. De aan
leiding ertoe was tweeërlei. In de eer
ste plaats had de stichting eind 1971 
een vragenlijst ontvangen van het 
ministerie van Justitie, die mede dienst 
zou doen voor de voorbereiding van 
verdere veranderingen van de wet
geving op het gebied van de zedelijk
heid. In de tweede plaats besefte men 
binnen de stichting dat de wijzigingen 
die de zedelijkheidswetgeving reeds 
gedut"ende de laatste jaren had onder
gaan, nauw samenhangen met de ver
andering van opvattingen op dit ge
bied. Deze wijziging is o.m. bevorderd 
door de NVSH. De Protestantse Stich
ting ter bevol"dering van Verantwoor
de Gezinsvorming heeft hierover naar 
de mening van de GPV-stichting geen 
argumentatie geleverd die gericht was 
tegen het loslaten van een aantal nor
men, zoals die met name in de Heilige 
Schrift zijn gefundeerd. Wil de verdere 
ontbinding van de zedelijkheidswet
geving plaats maken voor herstel, dan 
zal een aanbeveling hiervoor volgens 
het GPV tenminste gepaard moeten 
gaan met een nieuwe aanwijzing van 
openbare normen. Vandaar de taak 
die de commissie kreeg: niet alleen de 
wetgeving op het gebied van huwe
lijk en zedelijkheid bestuderen, maar 
ook een christelijk gefundeerd oordeel 
geven over de verschillende terreinen 
van zedelijkheid. 

Jaarboek Katholiek Documentatiecen
trum 1974 

Uitg. KoC, Nümegen; 1974; 169 pag.; 
fI5,-. 

Dit jaarboek bevat een verslag over 
de werkzaamheden van het Katholiek 
Documentatiecentrum te Nijmegen in 

1974. Verder bevat het een viertal 
artikelen. Theo Reul schrijft over "Het 
ontstaan der katholieke studentenver
enigingen in Nederland, ± 1870- ± 
1900". In zijn bijdrage gaat hij ook in 
op de deelneming van katholieken aan 
het hoger onderwijs sinds de 16e 
eeuw. G. J. Uitman schrijft over "Ge
rard Brom naar Amsterdam? De be
noeming van een nieuwe hoogleraar 
in de Nederlandse letterkunde aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amster
dam in 1936". De gemeenteraad van 
Amsterdam weigerde de katholiek 
Brom tot hoogleraar te benoemen, 
zulks in afwijking van de voordracht 
van de gemeentelijke universiteit. 

Frans d'/-Iaens behandelt "De Katho
lieke Werkgemeenschap in de Partij 
van de Arbeid en de politieke door
braak". Hij beschrijft de confl icten 
tussen de KWG en de meerderheid 
van het katholieke bevolkingsdeel. 
Hoewel de politieke keuzevrijheid 
voor katholieken vanaf 1954 is toege
nomen, is de doorbraak naar de PvdA 
uitgebleven, concludeert hij. Een bij
drage van W. A. J. Munier is getiteld 
"Van de kleine naar de grote oecu
mene - bladerend in de tijdschriften 
van de Apologetische Vereniging Pe
trus Canisius en de St. Willibrord 
Vereniging". Hij beschrijft een ont
wikkeling in het oecumenisch denken 
van 1904 tot 1974. Het jaarboek besluit 
met een literatuurlijst over de geschie
denis van religieuze orden en con
gregaties in Nederland. 

Sociaal-economisch Jaarboek 1974-1975 

Samengesteld door Nic. van Rossum; 
uitg. Agon Elsevier, Amsterdam; 1975; 
229 pag.; f 24,50. 

Dit boek geeft een overzicht van wat 
1974-1975 op sociaal-economisch ge
bied geboden heeft. Het was een jaar 
waarin de sociale tegenstellingen zich 
verscherpt aftekenden tegen de econo
mische achteruitgang, waarin de rege
ring met een record-begrotingstekort 
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trachtte het spook van de werkloos
heid te verjagen, waarin de sombere 
voorspellingen over de economie 
steeds achterhaald werden door nog 
ernstiger cijfers over werkloosheid, 
begrotingstekort, buitenlandse handel, 
investeringen en bedrijvigheid, en 
waarin het kabinet er niet in slaagde 
de bestedingen zodanig aan te zwen
gelen, dat de ondernemers tot nieuwe 
investeringen overgingen. Het boek 
geeft uitgebreid informatie over wat 
zich afspeelde op het terrein van de 
economische politiek, de inkomens, de 
arbeidsmarkt, de sociale verzekerin
gen, de bedrijfstakken (o.a. landbouw 
en middenstand), de belastingen, de 
prijzen en huren, de arbeidsvraagstuk
ken, de organ isaties (vakbonden) en 
het welzijn (milieu, onderwijs, gezond
heidzorg). Het geheel is voorzien van 
cijfers, tabellen en grafieken. 

Selectieve groei 

Rapport van de Studiestichting voor 
Radicale Politieke Vernieuwing (PPR), 
Amsterdam; 1975; 75 pag.; f 7,-. 

De term "selectieve groei" is sinds de 
ol iecrisis sterk in zwang geraakt; ieder 
bedoelt er evenwel het zijne mee. 
Sommigen verstaan eronder dat men 
meer moet lelten op de winstgevend
heid, anderen dat vooral rekening 
moet worden gehouden met het ener
gieverbruik of meer in het algemeen 
met de milieu-effecten. In dit rapport 
wordt selectieve groei nog ruimer op
gevat. Er wordt onder verstaan een 
economische ontwikkeling getoetst aan 
en gericht op haar bijdrage aan het 
realiseren van maatschappelijke doel
stellingen. Dit houdt in dat men niet 
alleen de economische activiteiten wil 
corrigeren voor zover zij duidelijke 
schade aanrichten, maar dat men in 
principe elke economische activiteit 
wil beoordelen aan de hand van maat
schappelijke doeleinden. De samen
stellers van het rapport erkennen, daar 
niet uitgekomen te zijn. De studie is 

daarom volgens de u itgever het beste 
of) te vatten als een verkenning van 
de mogelijkheden het verschijnsel om 
selectieve groei uit te werken en te 
vertalen in beleidsaanbevelingen. 

Ondernemen in verantwoordelijkheid 

Discussienota voor de leden van het 
Nederlands Christelijk Werkgeversver
bond; uitg. NCW, Den Haag; 1975; 
45 pag. 

Binnen het NCW is een sterke behoef
te gebleken aan een principiële dis
cussie in eigen kring over plaats, taak 
en levenskansen van de particuliere 
onderneming in de maatschappij van 
nu. Kan het NCW er in slagen, vanuit 
een christelijke visie op mens en maat
schappij, een basisfilosofie voor het 
ondernemen te formuleren en vervol
gens bouwstenen aan te dragen voor 
een samenleving naar christelijk 
ideaal? Deze nota, de weerslag van 
gesprekken tussen een aantal onder
nemers en functionarissen uit NCW
kring, is de leden van het NCW ter 
discussie aangeboden. Zij is geba
seerd op drie kernsteil ingen: 1) de 
vrijheid van ondernemen wordt als 
uitgangspunt genomen; 2) het parti
culiere initiatief van ondernemers en de 
overheidsbemoeiing hebben beide een 
wezen I ijke functie in onze gemengde 
economische orde; 3) ondernemers 
moeten anticiperen op verlangens van
uit de maatschappij om hun bewe
gingsruimte te kunnen behouden. 

Een boekje over inkomens 

Uitgave van het Verbond van Neder
landse Ondernemingen (VNO), Den 
Haag; 1975; 20 pag.; gratis verkrijg
baar. 

Het inkomen raakt iedereen persoon
lijk. Als er ingrijpend aan de inko
mens(-verhoudingen) wordt gesleuteld, 
dan vvordt er aan de samenleving ge
sleuteld. Als functies anders gewaar
deerd worden dan tot nu toe, en de 
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beloningen voor die functies in aan
sluiting daarop gewijzigd worden, dan 
wordt een inkomensverdeling beïn
vloed die niet bij toeval tot stand is 
gekomen, aldus het VNO. Voor het 
varen van een nieuwe koers beschik
ken we z.i. over onvoldoende objectie
ve maatstaven en wetenschappelijke 
gegevens. Het VNO vermoedt dat vele 
meningen over inkomensnivellering 
niet op feiten en kennis gebaseerd 
zijn. Door middel van een onderzoek 
heeft het verbond laten vaststellen 
hoe het in Nederland ligt met me
ningen en kennis over inkomens. Wat 
vooral uit dit onderzoek blijkt is, dat 
de mensen vaak een uitgesproken 
mening hebben en tegelijkertijd een 
geringe feitenkennis. Dit boekje is er 
daarom niet alleen om aan te geven 
wat we wél over inkomens weten, maar 
ook om te laten zien wat we niet 
weten. 

Vermogensaanwasdeling 

Geschrift nr. 27 van de Prof. mr. B. 
M. Teldersstichting, Oen Haag; 1975; 
40 pag.; f 5,-. 

De discussie over de vermogensaan
wasdeling (VAD) vlamt bij tijd en wijle 
in de Nederlandse politiek op, zo ook 
nu weer. De onderhavige nota is 
voortgekomen uit de behoefte dit 
vraagstuk vanuit een liberaal vertrek
punt te behandelen. Naar de mening 
van de schrijver van het boekje, de 
heer J. J. van Aartsen, directeur van 
de Teldersstichting, rusten twee zaken 
zwaar op de recente discussie over 
de VAD: de verslechterde economi
sche toestand en de door het kabinet
Den Uyl gedane voorstellen voor ver
mogensaanwasdeling in de Interimnota 
Inkomensbeleid. Vertrekpunt van deze 
nota is de inhoud die de SER in 1968 
aan het begrip VAD gaf. De auteur 
vindt dat de SER-definitie het beste 
aansluit bij de in liberale kring be
staande voorkeur voor ondernemings
gewijze vermogensaanwasdelingsrege-

lingen, die per onderneming tot stand 
komen op basis van een afzonderlijke 
overeenkomst, los van de CAO. De 
onderneming wordt in beginsel de 
vrijheid gelaten te beslissen in welke 
vorm het winstaandeel aan de werk
nemers ter beschikking wordt gesteld. 
Dit uitgangspunt contrasteert scherp 
met de voorstellen van de regering. 
De nota bevat een historisch overzicht 
van de VAD-discussie en de hoofdlij
nen van de liberale kritiek op de rege
ringsvoorstellen. In een bijlage wordt 
de VAD in EG-verband bezien. 

Netto-netto-problematiek 

Door drs. M. de Korte; overdruk uit 

"Openbare uitgaven", tijdschrift van 
het Instituut voor Onderzoek van 
Overheidsuitgaven; 1975, nr. 7; uitg. 
Kluwer, Deventer; 26 pag.; f 5,-. 

De zgn. netto-netto-problematiek, d.w.Z. 
de coördinatie op netto-basis van de 
laagste lonen en sociale uitkeringen, 
is nog altijd een heet hangijzer in de 
discussies over het sociale beleid. De 
auteur, plv. directeur-generaal voor 
sociale voorzieningen bij het ministerie 
van SOCiale Zaken, geeft een uiteen
zetting over dit in technisch opzicht 
niet gemakkelijke probleem. Hij heeft 
uitvoerig gebrUik gemaakt van de be
vindingen van een in 1973 ingestelde 
interdepartementale werkgroep. Die 
had tot opdracht na te gaan of, en 
zo ja hoe, de gelijkheid van netto 
minimumloon en netto sociale uitke
ringen gecontinueerd moest worden. 
Voor een goed begrip van de huidige 
situatie geeft de schrijver een korte 
samenvatting van de overwegingen 
die hebben geleid tot het vaststellen 
van minima in de verschillende wetten. 
Daarna gaat hij in op enkele aspecten 
van de begl-ippen bruto en netto, om 
vervolgens de verschillen in minimum
loon, AOW- en ABW-uitkeringen te 
bezien. Na een bespreking van 'de 
aanbevelingen van de interdeparte
mentale werkgroep geeft hij nog een 
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overzicht van de huidige stand van 
zaken, alsmede enige verwachtingen 
voor de toekomst. 

Doe-het-zelf bestuur 

Uitg. Stichting Vormingswerk PvdA, 
Amsterdam; 1975; 40 pag.; f 2,50. 

Dit boekje is bedoeld voor deelnemers 
aan discussies binnen en buiten de 
PvdA over het vraagstuk van de zeg
genschap in de arbeidsverhoudingen. 
Dit vraagstuk behelst volgens de sa
menstellers: de zeggenschap van 
werknemers over hun dagelijks werk; 
de machtsverhoudingen tussen werk
nemers, kapitaalverschaffers en de 
bazen in de bedrijven; de zeggen
schElp die de samenleving heeft en zou 
moeten hebben over het bedrijfsleven. 
De publikatie beoogt de weg naar 
moeilijker studies en rapporten te 
effenen. Beschreven is: wat de pro
blemen zijn in de werksituatie op dit 
moment; hoe de huidige wetgeving 
tot inkapseling heeft bijgedragen; hoe 
het verzet bij de werknemers groeide; 
wat het zelfbestuur betekent, o.a. in 
kapital istische produktieverhoudingen; 
hoe men geleidelijk tot arbeiderszelf
bestuur kan komen. 

Institutionalisering en arbeidsmarktbe
leid 

Door dr. W. van Voorden; uitg. Sam· 
som, Alphen aan den Rijn; 1975; 270 
pag.; f 28,50. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het 
arbeidsmarktbeleid in Nederland dui
delijk geprofileerd; er zijn belangrijke 
koerswijzigingen opgetreden. Econo
mische groei als doelstelling van clat 
beleid verliest steeds meer zijn glans 
ten gunste van meer individueel ge
richte en sociale doeleinden. Deze ver
anderingen en de mate waarin ze or
ganisatorisch worden verankerd, vor
men het empirisch materiaal in deze 
studie. Daarnaast wordt een theore
tisch kader gezocht, waarmee het 

materiaal kan worden geordend en 
verklaard. De toepassing van de tradi
tionele economische theorie op de 
arbeidsmarkt biedt volgens de schrij
ver onvoldoende mogelijkheden; met 
de ontwikkeling van een institutioneel 
model worden interessante resultaten 
verkregen. Aan de orde komen verder 
enige kemvragen in het arbeidsmarkt
beleid, die in de komende jaren moe
ten worden opgelost, zoals het pro
bleem van de doelstellingenkeuze. 
Voorts wordt aandacht besteed aan de 
samenwerking tussen overheid en be
drijfsleven en aan de kwaliteit van de 
dienstverlenende functie van het ar
be i dsvoo rz i en i n gsa p pa raat. 

Milieu-onderzoek in Nederland 

Publikatie van het Studie- en Informa
tiecentrum TNO voor het Onderzoek 
ten dienste van het Milieubeheer; uitg. 
Staatsuitgeverij, Den Haag; 1975; 370 
pag.; f 40,-. 

Dit lijvig boekwerk bevat een inventa
risatie van lopend en in de toekomst 
voorzien onderzoek naar wat gewoon
lijk het milieubeheer wordt genoemd. 
Het doel ervan is enerzijds het ver
strekken van een zo volledig mogelijk 
overzicht van het milieugericht onder
zoek in Nederland, anderzijds de lezer/ 
onderzoeker gerichte informatie te 
verschaffen over specifiek onderzoek, 
dat bij één of meer instellingen wordt 
verricht. Allerhande instellingen wer
den schriftelijk dan wel mondeling be
naderd bij het verzamelen van deze 
gegevens. Speciale aandacht werd 
besteed aan universiteiten en hoge
scholen. Ook werd een begin gemaakt 
met het verzamelen van onderzoek dat 
in uitvoel'ing is bij het bedrijfsleven; 
het was nog niet mogelijk deze groep 
systematisch te benaderen. Alle ver
meide projecten zijn in een computer
bestand vastgelegd, zodat de mogelijk
heid tot een continue registratie aan
wezig is. Een zeer uitgebreid trefwoor
denregister is aan de inventarisatie 
toegevoegd. 
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