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Overheid en onderneming 

R. F. M. Lubbers~' 

Het onderwerp van dit artikel - overheid en onderneming - zou zich 
lenen tot een fundamentele, theoretisch goed onderbouwde benadering 
van de specifieke verantwoordelijkheid van beide in de maatschappij. 
Binnen het bestek van dit artikel wil ik mij echter beperken tot enkele 
hoofdlijnen om daarna over te gaan tot een aantal concrete gebieden 
waar de respectieve verantwoordelijkheden elkaar kruisen. Ik zal mij 
daarbij baseren op de tekst van de rede die ik op 27 september 1973 
heb uitgesproken tijdens de openbare ledenvergadering van het Neder
lands Christelijk Werkgeversverbond in Tilburg - zij het met enige 
aanpassingen. Het terugvallen op deze rede is misschien ook daarom 
nuttig omdat het weinig luchtige tekst was om te beluisteren. Een aantal 
passages lenen zich naar hun aard vermoedelijk beter voor een artikel 
als dit. 

Het vraagstuk van de verhouding overheid-onderneming is een door de 
jaren heen steeds terugkerend thema. Dat is ook geen wonder, want 
bij dit thema is de fundamentele vraag naar de economische orde in 
het geding. Het is dus een oud vraagstuk, maar tegelijk blijft het steeds 
bijzonder actueel, niet het minst omdat actuele ontwikkelïngen aanleiding 
geven tot nieuwe discussiepunten. Ik denk hierbij bijv. aan de milieu
factor, die in het jonge verleden in zo sterke mate aanleiding heeft 
gegeven tot heroverweging van de rol van de overheid in het econo
misch leven. Ik denk bijv. ook aan de schaalvergroting in de economie, 
die de mogelijkheid in zich draagt van het ontstaan van economische 
machtsposities waar de overheid niet werkeloos tegenover kan blijven 
staan. 

De discussie over de verhouding overheid-onderneming staat daarnaast 
sterk onder invloed van de ontwikkeling rond het image van het instituut 
onderneming. Het moet gezegd, dat als men in aanmerking neemt, dat 
de zeer sterke welvaal-tsontplooiing in de laatste decennia goeddeels 
het resultaat is van het werk van ondernemingen, de wijze waarop men 
in deze maatschappij veelal tegen het instituut onderneming aankijkt, 
daarmee niet in overeenstemming is. Ik heb daarbij de indruk dat het 

* Drs. Lubbers, minister van Economische Zaken, maakte tot zijn benoeming deel uit van de 
directie van een BV. Hij had zitting in het presidium van de Federatie Metaal- en Elektro
technische Industrie (FME) en in de Raad van Overleg in de Metaalindustrie. Voorts was hij 
o.m. KVP-lid van de Rijnmondraad en columnist in "Economisch-Statische Berichten". (Red.). 
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relatief ongunstige "beeld" van de onderneming onevenredig beïnvloed 
wordt door incidentele gebeurtenissen en daarop gebaseerde opper
vlakkige beoordelingen. Een systematische bezinning op de rol van de 
onderneming en op de verhouding overheid-onderneming acht ik dan 
ook van groot belang. 

Voor mij is essentieel hoe vrije mensen zich optimaal in onze samen
leving, ook in het produktieproces, kunnen ontplooien en zich ten dienste 
kunnen stellen van de medemens. Nu ben ik ervan overtuigd, dat in 
onze maatschappij een ondernemingsgewijze produktie potentieel betere 
kansen biedt dan welk ander systeem ook om die ontplooiing van de 
mens mogelijk te maken. Het gaat erom die kansen waar te blijven 
maken in vrijheid en dienstbaarheid. 

De rol van de overheid 

De rol van de overheid bij de ondernemingsgewijze produktie zou ik in 
een tweetal hoofdtaken willen samenvatten. 

Enerzijds dient de overheid ervoor te zorgen, dat bij een voortgezette 
aanvaarding van de ondernemingsgewijze produktie als algemeen uit
gangspunt het systeem naar behoren kan functioneren. Hierbij is onder 
meer te denken aan de handhaving van rechtsregels, die in dit opzicht 
van essentieel belang zijn. 

Anderzijds dient de overheid erop toe,e zien, dat de uitkomsten van de 
ondernemingsgewijze produktie maatschappelijk aanvaardbaar zijn en 
blijven. Dit laatste houdt in concreto in, dat de overheid het gehele ge
beuren via met name wettelijke maatregelen in bepaalde, wenselijke 
banen zal trachten te leiden. 

Er is een nauwe samenhang tussen deze twee hoofdtaken. De mate 
waarin de overheid door het handhaven van rechtsregels de onderne
mingsgewijze produktie als zodanig kan waarborgen, hangt mede af 
van de mate waarin voor de steeds opnieuw opkomende maatschappe
lijke vraagstukken met betreking tot diezelfde ondernemingsgewijze 
produktie oplossingen kunnen worden gevonden. 

Het ingrijpen van de overheid in het systeem van de vrije ondernemings
gewijze produktie is uiteraard niet zonder consequenties. Dit te onder
kennen is vooral van belang met het oog op de vrij frequente aanpas
singen die op dit gebied onder invloed van verschuivingen in de maat
schappelijke verhoudingen en opvattingen plaatsvinden. Steeds zal 
moeten worden nagegaan of de toepassing van nieuwe of gewijzigde 
maatregelen het goed functioneren van de onderneming mogelijk blijft 
maken - de onderneming dan te zien als centrum waar economische 
initiatieven genomen worden, maar ook als organisch samenwerkings
geheel van werkgever en werknemers. De inbedding via overheids
bemoeiing van het ondernemingshandelen schiet haar doel voorbij als 
zij het systeem zodanig aantast, dat het wagend-creatief-zijn, wat de 
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onderneming zo kenmerkt, onvoldoende ruimte behoudt. In dit verband 
moet worden bedacht dat de marge van het beleid mede bepaald wordt 
door de internationale concurrentieverhoudingen. 

Het is begrijpelijk dat werkgevers als collectiviteit ten aanzien van dit 
ingrijpen vaak een voorzichtige en soms afwel'ende houding aannemen. 
Zij worden voor nieuwe opgaven gesteld, die nieuwe inspanningen 
vragen. Hun tegenspel is maatschappelijk gezien vaak gewenst. De 
kosten verbonden aan veranderingen, die op zichzelf verbeteringen zijn, 
worden vaak onderschat door hen die buiten de onderneming staan. 
Dit collectieve werkgeversgeluid neemt echter niet weg, dat vele indivi
duele werkgevers, anticiperend op veranderingen, de problemen die 
voortvloeien uit overheidsbemoeiing, vaak opvallend snel verwerken en, 
doordat juist zij ook dikwijls vanuit een planning werken, tegen relatief 
lage kosten. Dit is bemoedigend te meer waar men mag constateren dat 
niet alleen zij die buiten de onderneming staan, vaak de kosten van 
nieuwe wetten, voorschriften en normen onderschatten, maar dat even
zeer ondernemers vaak de maatschappelijke baten, verbonden aan be
paalde veranderingen en begrenzingen van het vrije ondernemen, te laag 
schatten. Dit is begrijpelijk aangezien deze voor hen geen prijs in de 
ondernemerszin van het woord kennen. Op zich lijkt dit wellicht theore
tisch, maar als ik bijvoorbeeld het begrip veiligheid in de werkplaats 
mag releveren, moet men toch constateren dat dit thans een in de 
meeste ondernemingen geïncorporeerde waarde is; men vraagt niet 
naar haar prijs. Maar dat is niet altijd zo geweest. 

Concluderend kan worden gesteld dat bepaalde vormen van overheids
ingrijpen op het moment dat zij worden geïntroduceerd, als een belem
mering ervaren worden. Als zij eenmaal goed functioneren, is dit vaak 
niet meer het geval. Men kan bijvoorbeeld wijzen op de regulering van 
het koppelbazenvraagstuk. 

Toename invloed overheid 

Thans zou ik de vraag willen stellen of een intensivering van de invloed 
van de overheid op de ondernemingsgewijze produktie en op het be
drijfsgebeuren te verwachten is, en zo ja, aan welke ontwikkelingen dit 
kan worden toegeschreven. 

Naar mijn mening vragen veranderingen in de maatschappelijke opvat
tingen en nieuwe elementen zoals milieubeheer en schaarsteproblemen 
een verdergaande beïnvloeding van de gang van zaken in het bedrijfs
leven, opdat deze in overeenstemming blijft met de wensen die men 
daaraan maatschappelijk stelt. Vanuit een andere gezichtshoek kan 
worden gesteld, dat de ontwikkelingen in het economische en technolo
gische vlak zodanig zijn, dat de instandhouding van de ondernemings
gewijze produktie over een breed terrein in toenemende mate bege
leiding en steun van de overheid vereist. Een bijzonder aspect in dit 
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kader vormt nog de geleidelijke Europese integratie. Op bepaalde 
gebieden betekent dit vanuit het Nederlandse standpunt een zekere 
afremming, op andere gebieden - denk bijvoorbeeld aan het mede
dingingrecht - een zekere versnelling. 

Ter illustratie van het voorgaande wil ik op enkele factoren wijzen. 
Als eerste de sterker wordende behoefte bij degenen die in de onder
neming werkzaam zijn, om nauwer te worden betrokken bij de gang van 
zaken in hun arbeidsomgeving en daarop ook daadwerkelijk invloed 
te kunnen uitoefenen. Inspelend op deze ontwikkeling, die geenszins in 
strijd behoeft te zijn met het uitgangspunt van de vrije ondernemings
gewijze produktie, heeft de overheid het wettelijke kader voor deze 
nieuwe opvattingen omtrent medezeggenschap en medeverantwoorde
lijkheid geschapen en zal zij deze in de loop van de tijd moeten aan
passen. 

De ondernemer en de ondernemingsgewijze produktie denken in het 
algemeen vanuit de markt. Een bijzonder probleem, waar wij thans mee 
geconfronteerd worden, is het feit dat door een samenstel van oorzaken 
de arbeidsmarkt niet meer voldoende als markt functioneert. Met name 
de laatste tijd treedt duidelijk aan het licht, dat het gebruikelijke 
mechanisme voor een evenwichtige ontwikkeling op dit gebied tekort 
schiet. Overschotten en tekorten op de verschillende deelmarkten 
dreigen een hardnekkig karakter te gaan vertonen. 

Toch is naar mijn mening de problematiek niet alleen meer terugwijsbaar 
op deze onevenwichtigheden, maar ook - en in belangrijke mate - op 
een tweetal andere, elkaar versterkende factoren. Enerzijds heeft de 
werkloze man zelf - in zijn economisch handelen, gegeven de sociale 
voorzieningen - vaak te weinig motieven om een bepaalde nieuwe 
betrekking te accepteren. Anderzijds wordt dezelfde werkloze, wanneer 
hij zelf een bepaalde betrekking ambieert, kritischer beoordeeld dan 
hij die vanuit een baan solliciteert. Deze twee factoren versterken 
elkaar. 

Wanneer we de continuïteit van het inkomen zo'n hoge prioriteit geven, 
ook als er geen arbeid geleverd wordt, is het duidelijk dat we niet meer 
uitsluitend mogen steunen op het marktmechanisme voor wat betreft 
de factor arbeid, te meer wanneer we ons realiseren dat de arbeids
ethiek op zichzelf meer op de achtergrond raakt. We zijn er dicht aan 
toe ons weer goed te gaan realiseren, dat arbeid een sociale waarde 
heeft. Een sociale waarde in dubbele zin, omdat de kosten van het niet
werken opgebracht moeten worden door de gemeenschap en omdat het 
niet-werken de mens niet onberoerd laat. 

Een en ander heeft weinig of niets te maken met de wil van de man of 
een vooropgezette doelstelling van de onderneming. Het probleem 
dat mensen wel afvloeien naar de arbeidsmarkt, maar steeds moeilijker 
weer ingeschakeld worden in het werk, is eenvoudigweg de uitkomst 
van een complex van factoren. Een uitkomst overigens waar we ons 
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moeilijk bij kunnen neerleggen. Er zullen nieuwe mechanismen en struc
turen gevonden moeten worden om dit probleem te ondervangen. Er 
gebeurt natuurlijk al wel het een en ander op het gebied van omvorming 
en omscholing, maar een essentieel punt dat vaak nog mankeert, is een 
doelgerichte samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. 

Nu is Rome niet in één dag gebouwd, en we moeten ons goed reali
seren dat de arbeidsmarkt voor een belangrijk deel wél gewoon functio
neert. Dit zo zijnde moeten we per regio en per bedrijfstak bevorderen, 
dat de beëindiging van arbeid meer rechtstreeks aansluit bij het gaan 
vervullen van nieuwe arbeid. Recht op inkomen ontslaat de maatschappij 
niet van de plicht tot het verschaffen van werk; evenzo mag arbeidsloos 
inkomen op zichzelf geen voldoende alibi blijven om niet te werken. 
De oplossingen voor dit probleem zullen een goed samenspel tussen 
overheid en bedrijfsleven vereisen. 

Vergunningen 

Een ander probleem op de kruislijn van overheid en onderneming dat 
onze aandacht vraagt, is de wijze waarop het verkrijgen van allerlei 
vergunningen de realisatie van economische initiatieven en daarmee de 
noodzakelijke mobiliteit in de economische voortbrenging kan schaden. 
Daarbij spelen twee zaken door elkaar. Ten eerste het gedecentraliseerde 
optreden van allerlei instanties die de benodigde vergunningen moeten 
verschaffen. Ten tweede het feit dat belangengroepen, actiegroepen 
zo men wil, politiek-psychologische druk uitoefenen, die tot vertraging 
leidt. Zonder op deze problematiek gedetailleerd in te gaan zou ik willen 
vaststellen, dat met behoud van het besluitvormingsproces van 
onderop er toch een zodanige stroomlijning van de beslissingen zal 
moeten worden bereikt, dat initiatieven effectief en tijdig gerealiseerd 
kunnen worden. We mogen geen angst voor inspraak hebben, maar het 
zou rampzalig zijn als we angst krijgen om beslissingen te nemen. 
Verantwoordelijke mensen moeten beslissingen kunnen en durven 
nemen. 

Bij het inwinnen van advies, het gelegenheid geven beroep aan te 
tekenen, enz. enz. zullen termijnen waarbinnen men tot een conclusie 
moet komen, essentieel zijn. Deze termijnen zullen in een soort maat
schappelijke netwerkplanning tot een aanvaardbaar critical path moeten 
leiden. Alleen zó zal maatschappelijke inspraak kunnen leiden tot de 
vereiste mobiliteit zonder tot frustraties aanleiding te geven. 

Prüsmechanisme 

In de beschouwing over de relatie tussen overheid en onderneming kan 
niet aan de werking van het prijsmechanisme voorbij worden gegaan. 
De ondernemingsgewijze produktie wordt er grotendeels door beheerst. 
Het prijsmechanisme geeft echter niet alleen schaarsteverhoudingen 
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weer, hoewel dat toch zijn primaire functie is. Ik denk hierbij dan niet 
alleen aan de reeds vaak genoemde externe effecten - maatschappe
lijke kosten, die in de prijs verdisconteerd zouden moeten zijn -, maar 
ook aan het feit dat in de prijs van een aantal grondstoffen de toe
komstige schaarste niet of in onvoldoende mate is verdisconteerd. 

Wat dit laatste punt betreft moeten we ons realiseren, dat vanwege het 
mondiale karakter van deze problematiek de mogelijkheden voor de 
Nederlandse overheid om daadwerkelijk dit prijsvormingsproces te be
invloeden zeer beperkt zijn. Alleen in die gevallen waarin onze grond
stoffenreserves relatief omvangrijk zijn, zou voorzichtig een - vanzelf
sprekend in het internationale kader ingepast - beleid kunnen worden 
gevoerd. In het algemeen zal echter zoveel mogelijk op het internatio
nale vlak naar oplossingen moeten worden gezocht. 

Het ligt op de weg van de overheid om een zodanig beleid te voeren, 
dat een optimale behoeftebevrediging op langere termijn wordt gewaar
borgd. Dit kan op korte termijn een corrigerend optreden met betrekking 
tot het prijsmechanisme inhouden. Hiermee zou kunnen worden bereikt 
dat, naast afremming van het verbruik, substitutie-effecten optreden en 
de technologie in de gewenste richting wordt gestimuleerd. Wanneer 
men bijvoorbeeld denkt aan het verbruik van energie, de consumptie 
van artikelen vervaardigd uit moeilijk afbreekbare produkten en bepaalde 
vormen van reclame - allemaal zaken waarbij verschil zou moeten 
worden gemaakt tussen de bedrijfseconomische kosten en de maat
schappelijke toekomstige kosten -, dan wordt ons duidelijk dat het 
prijsmechanisme niet zonder meer feilloos werkt. Bijsturing door de 
overheid kan nodig zijn. Niet in één dag, maar wel systematisch en 
overwogen. 

Dit zal overigens geen eenvoudige zaak zijn. Zowel het primaat van de 
consument, die meent alle maatschappelijke schaarsteproblemen te 
kunnen wijten aan het functioneren van de ondernemingsgewijze produk
tie, als die ondernemingsgewijze produktie zelf, waar deze zich beroept 
op het primaat van de bedrijfseconomische calculatie, zijn taaie obsta
kels voor een overheid die functioneert binnen ons democratisch kader 
en een minimum aan populariteit behoeft om te kunnen functioneren. 

Ik wijs in dit verband nog op een ander gebied waarop de overheid 
aanvullend, corrigerend, anticiperend zo men wil, moet optreden ten 
opzichte van het maatschappelijke allocatiesysteem, zoals dat via markt
prijzen voortvloeit uit onze ondernemingsgewijze produktie. Ik doel hierbij 
op de investeringen. Zo beoogt het wetsontwerp Selectieve Investe
ringsregeling een toetsing vanuit bepaalde maatschappelijke gezichts
punten, in dit geval verband houdend met congestieverschijnselen. Een 
toetsing aan maatschappelijke criteria, waartoe de ontwikkeling van de 
investeringen in bepaalde situaties kan nopen, is niet in strijd met de 
ondernemingsgewijze produktie; de verantwoordelijkheid voor de afzon
derlijke investeringen blijft ten principale bij de ondernemingen berusten. 
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Een andere factor die de verhouding overheid-onderneming zal beïn
vloeden, is de toenemende internationale vervlechting van de economi
sche activiteiten. De verdergaande integratie en de vaak stormachtige 
ontwikkelingen in nieuwe industrielanden zoals Japan, en de noodzake
lijke expansie van de ontwikkelingslanden stellen hoge eisen aan het 
aanpassingsvermogen van ons bedrijfsleven. Samen genomen met 
factoren zoals een versnelde technologische ontwikkeling, ingrijpende 
wijzigingen op de afzetmarkten en een sterke kostenstijging onder 
invloed van de inflatie, ziet het ernaar uit dat dit tot een verschuiving in 
ons industriële patroon zal moeten leiden. Mede met het oog op de 
werkgelegenheid in de toekomst zal bij een dergelijke verschuiving 
overheidsbegeleiding noodzakelijk zijn. Hiermee betreed ik het gebied 
van het sectorstructuurbeleid. 

Sectorstructuurbe/eid 

Uit het voorgaande volgt dat het sectorstructuurbeleid moet resulteren 
in een benadering die de voorwaarden schept om kwalitatief het produk
tieniveau te verbeteren door zich te richten naar het tempo van de 
technische ontwikkeling, en die ernaar streeft de industrie sneller te 
laten reageren op de veranderende economie. 

Het sectorstructuurbeleid bestaat uit twee componenten. Ten eerste het 
beleid dat zich bezighoudt met het verbeteren van de verhoudingen 
tussen de ondernemingen en van de produktiefactoren binnen de secto
ren. Ten tweede het beleid, gericht op het aanbrengen van verschui
vingen in de verhoudingen tussen de verschillende sectoren in de 
richting van een hoogwaardige industrie. De eerste component wordt 
vaak kortweg aangeduid met sectorbeleid. 

Tot aan het begin van de jaren zestig bestond er in ons land geen 
duidelijke behoefte aan sectorstructuurbeleid. Dat deze behoefte echter 
latent aanwezig moet zijn geweest, manifesteerde zich halverwege 
de jaren zestig, toen meerdere bedrijfstakken in min of meer ernstige 
moeilijkheden kwamen. De overheid werd daardoor genoodzaakt om 
- naast haar globale beleid - specifiek haar aandacht te richten op 
de problemen van de onderhavige branches. Dit sectorbeleid was voor
namelijk in feite curatief van aard. De overheid reageerde eerst wanneer 
een sector zichtbaar in moeilijkheden kwam. Het is duidelijk dat dil 
beleid niet altijd strookt met het streven op lange termijn naar een 
hoogwaardige industrie. De steunverlening aan sectoren in moeilijk
heden komt vooral voort uit het besef, dat het maatschappelijk niet te 
verantwoorden is om zonder meer ernstige trend-breuken in de werk
gelegenheid te gedogen, te meer daar de oudere bedrijfstakken vaak 
regionaal zijn geconcentreerd. 

De tweede vorm van sectorstructuurbeleid - het beleid gericht op het 
aanbrengen van verschuivingen in de verhoudingen tussen de verschil
lende sectoren in de richting van een hoogwaardige industrie - sluit 
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nauw aan bij de hiervoor behandelde problemen. Immers, factoren 
zoals de vraag naar arbeid van hogere kwaliteit, het grondstoffen- en 
energieverbruik en de milieubelasting bewegen zich voor de diverse 
sectoren op een verschillend niveau. Hiernaast spelen overwegingen 
zoals de internationale arbeidsverdeling en de behoefte van de ontwik
kelingslanden. 
Het zou een misvatting zijn bij het woord sectorstructuurbeleid alleen 
te denken aan de overheidsbegeleiding. Een belangrijk instrument van 
dit beleid vormen de sectorstructuuronderzoeken, ook wel perspectief
onderzoeken genaamd, die in eerste instantie een zaak van zelfwerkzaam
heid van de betrokken sectoren zelf zijn. Het initiatief tot een structuur
onderzoek wordt door de sector zelf genomen. Illustratief voor de ont
wikkeling in het bedrijfsleven is, dat aanvankelijk alleen sectoren met 
acute moeilijkheden tot een structuuronderzoek overgingen. De laatste 
jaren is evenwel het besef gegroeid, dat ook de gezonde sectoren 
gebaat zijn bij informatie over hun positie, bij prognoses voor de toe
komst en bij de mogelijk noodzakelijke structuuraanpassingen die hier
mee samenhangen. 
Een belangrijk element hierbij vormt het inzicht in de ontwikkeling van 
de afzetmarkt van de sector. Groeidoelstellingen kunnen op grond hier
van zorgvuldiger worden afgestemd op de werkelijke mogelijkheden 
aan de afzetkanten en dientengevolge - als ik het goed zie -
vaak neerwaarts worden bijgesteld. Daarnaast ontwikkelde zich -
zo men wil als uitwijkmogelijkheid - een meer doelgerichte bena
dering om deelafzetmarkten te vinden waar wèl groei in zat; markten 
die men zelf mee moest bouwen. Zowel het een als het ander acht 
ik een belangrijk winstpunt; en het zou ondanks alle scepsis, die 
we zo vaak horen, wel eens mede oorzaak kunnen zijn geweest van 
een de laatste jaren opvallend sterke produktiviteitsgroei in een groot 
aantal bedrijven. 
De fol/ow up van structuuronderzoeken voor zover deze plaatsvindt 
in de individuele bedrijven, blijft voor de externe wereld in hoge mate 
versluierd. Schrijvend over de sectorstructuuronderzoeken en de indivi
duele fol/ow up die de betrokken bedrijven er aan geven - en straks, 
als de sectorale informatiemechanismen van de grond komen, op een 
meer continue wijze -, wil ik niet tekort doen aan de noodzaak van de 
zogenaamde collectieve fol/ow up; collectief in de zin van door de be
drijfstak als geheel, al dan niet gesteund door of in samenwerking met 
de overheid. 
De sectorstructuuronderzoeken zijn ingespannen tussen de Commissie 
Opvoering Produktiviteit aan de ene zijde en de Nederlandse Herstruc
tureringsmaatschappij (Nehem) aan de andere zijde. Vooral de Nehem 
zal nog meer gestalte moeten krijgen; zij zal voor de bedrijfstakken 
tegelijk vertrouwensman bij de fol/ow up moeten zijn, alsook gids in de 
doolhof van Den Haag, voor zover meer rechtstreekse overheidsonder
steuning noodzakelijk is. 
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Uit mijn benadering volgt al, dat ik de taak van de overheid op het 
sectorstructuurgebied zeer sterk als een ondersteunende zie. Zij onder
steunt de bedrijfstakken en de bedrijven in hun eigen ontwikkeling. 
Daarbij pretendeert de overheid zeker niet, dat zij perfect foresight 
heeft. Wel zal van de overheid gevraagd mogen worden dat zij vanuit 
haar wat hoger gelegen uitkijkpost iets verder in de toekomst en iets 
dieper in de schaduwspelonken van de maatschappelijke realiteit kijkt, 
om ook tot een perspectiefverbetering van de bedrijfstakken in hun 
onderlinge samenhang te komen. 

Fusies 

Een ander terrein waar zich behoefte aan nieuwe regels aftekent, is dat 
van de fusies. Vooreerst betekent een fusie of overname een abrupte 
wijziging in de zeggenschapsverhoudingen met betrekking tot de onder
nemingen in kwestie. De wijziging is van grote invloed of kan althans 
van grote invloed zijn op de belangen van mensen die bij de fuserende 
ondernemingen direct betrokken zijn, met name van de werknemers en 
van de aandeelhouders, maar tot voor kort althans voltrok de voorbe
reiding en ook de wezenlijke besluitvorming bij fusies zich overwegend 
buiten hun voorkennis en invloed. 

Om aan deze acpecten van fusies tegemoet te komen heeft men enige 
jaren geleden de zgn. fusiegedragsregels gecreëerd ter bescherming 
van aandeelhouders- en werknemersbelangen in verband met fusies. 
Deze regels hebben goed voldaan. Door middel van deze regels, die 
hoofdzakelijk procedureel van aard zijn, heeft men zonder het rechts
bestel van de onderneming en van de daarbij betrokken groepen 
wezenlijk te veranderen, toch waardevolle nieuwe elementen toegevoegd 
aan de besluitvorming rond fusies. Wat de aandeelhouders betreft kan 
men zelfs zeggen dat door de fusieregels hun rechtspositie, zoals die 
door het vennootschapsrecht bepaald wordt, beter tot gelding komt. 

Intussen zijn er ook wel bepaalde problemen blijven bestaan. Vooreerst 
is gebleken dat de buitenwettelijke status van de fusieregels, al heeft 
die in de aanloopperiode misschien wel voordelen met zich meegebracht, 
toch ook bezwaren heeft, met name wanneer overtredingen worden 
geconstateerd. Overwogen wordt dan ook om aan de fusieregels een 
wettelijke basis te geven. Om de flexibiliteit van het bestaande systeem 
zoveel mogelijk te handhaven blijft het wel wenselijk dat de regels door 
de SER worden vastgesteld en door een commissie van de SER worden 
uitgevoerd. 

Een tweede belangrijk aspect is de intensiteit van het fusieverschijnsel. 
Dit kan ertoe leiden dat fusietendensen het overheidsbeleid op een 
essentieel punt ernstig gaan doorkru isen. Te denken valt bijv. aan de 
mogelijkheid dat in een sector de ondernemingsconcentratie zo ver 
voortschrijdt, dat een effectieve mededinging in gevaar komt. Verder 
valt te denken aan de mogelijkheid dat bepaalde fusies in conflict komen 
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met essentiële doelstellingen op het gebied van de industriepolitiek of 
van de regionale politiek, of van het sociaal beleid. Tot nog toe hebben 
gevallen waarin fusies duidelijk met essentiële doelstellingen van econo
misch of sociaal overheidsbeleid in conflict kwamen, zich nog vrijwel 
niet voorgedaan. De melding van fusieprojecten bij de overheid, die 
twee jaar geleden is ingevoerd, heeft slechts in enkele incidentele ge
vallen aanleiding gegeven om vanuit de optiek van het overheidsbeleid 
kritische opmerkingen te maken. Maar regeren is vooruitzien en bij de 
bestaande intensiteit van het fusieverschijnsel moet men rekening 
houden met de mogelijkheid dat dergelijke gevallen zich in de toekomst 
met een grotere frequentie zullen voordoen. Immers, men moet er 
rekening mee houden dat de fusies doorgaan, dat de concentratiegraad 
verder stijgt en dat er meer en meer ondernemingseenheden ontstaan 
die individueel op het bereiken of niet bereiken van de doelstellingen 
van het overheidsbeleid een substantiële invloed kunnen uitoefenen. 

Sinds enige tijd houdt een door de SER ingestelde werkgroep onder 
leiding van prof. Lambers zich bezig met wat men noemt de preventieve 
materiële toetsing van de fusies, d.w.z. met de wenselijkheid en de 
opzet van een wettelijke regeling die fusies niet onderwerpt aan proce
durele regels zoals de fusiegedragsregels, maar aan een toetsing door 
de overheid aan gezichtspunten zoals ik die hiervóór heb aangeduid. 
Bij een wettelijke regeling zal uiteraard ook aandacht moeten worden 
geschonken aan de verhouding tot de ontwerp-verordening betreffende 
een fusiecontrole op EEG-niveau die onlangs door de Commissie aan 
de Raad van ministers is voorgelegd. Verder zal aandacht moeten 
worden besteed aan de verhouding tot de procedurele fusiegedrags
regels waarvan ik melding maakte. 

Ik geloof dat iedereen het met mij eens zal zijn, dat het bij de fusie
problematiek om een uiterst moeilijke en delicate materie gaat. Dit 
geldt voor het bedrijfsleven zelf, dat in fusieprobiemen verstrikt kan 
raken, zoals recente gebeurtenissen hebben doen blijken, dat geldt in 
zeker opzicht nu al voor de overheid en het zal te meer gelden als de 
overheid een fusiewetgeving zal moeten hanteren en als het bedrijfs
leven met zo'n fusiewetgeving moet leren leven. Een en ander betekent 
dat, wanneer het uiteindelijk tot een wettelijke regeling komt, die regeling 
alleen dan goed zal werken wanneer de wet zal fungeren als een kader 
waarbinnen overheid en bedrijfsleven beide er ernstig naar streven met 
veel begrip voor elkaars positie en problemen een vruchtbaar samenspel 
te ontwikkelen. 

Aanpassingsvermogen 

Hiervoor kwam slechts enkele aspecten van de verhouding overheid
onderneming niet meer dan summier aan de orde. Ik hoop dat de artike
len in dit nummer elkaar enigermate zullen aanvullen. Ter afsluiting nog 
een opmerking. De verhouding overheid-onderneming is in de praktijk 
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veel elastischer gebleken dan dogmatici voor mogelijk hebben gehou
den. Sommige rechtlijnig ingestelde figuren wensen dit aanpassings
vermogen van onze maatschappelijke instellingen vaak niet of maar 
moeizaam te erkennen. Ten dele komt dit misschien wel doordat zij het 
begrip onderneming te veel in statische zin opvatten en daardoor weinig 
oog hebben voor de structurele veranderingen die zich in de onder
nemingswereld voltrokken hebben en zich nog voltrekken. De moderne 
ondernemer ziet bijv. de winst als instrument ten dienste van de be
langen van allen die van de onderneming afhankelijk zijn. In die visie 
past het ook om de positie van de overheid niet te zien als die van een 
tegenstrever, maar als die van een instantie die verantwoordelijkheid 
draagt voor een goed functioneren van de maatschappij in haar geheel, 
waar ook de afzonderlijke onderneming mee gebaat is. Daarbij is er ook 
begrip voor het feit dat de overheid zich genoodzaakt ziet om nieuwe 
taken zoals de zorg voor het milieu op zich te nemen. 

Ik beluister wel eens de opvatting dat revolutionaire .. omturners" van 
de maatschappij uitgaan van een ideaal mensbeeld. Ik vraag me wel 
eens af, of juist niet zij die hun vertrouwen gesteld hebben op het aan
passingsvermogen van onze maatschappij, de mens hoger schatten. 
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Honderd jaar arbeidsverhoudingen 
in Nederland 

I. A. C. van Haren W 

Als men in 1974 iets schrijft over de arbeidsverhoudingen in Nederland, 
dan betaamt het allereerst aandacht te schenken aan een belangrijk 
historisch gebeuren: honderd jaar geleden, in 1874, kwam ons eerste 
sociale wetje tot stand, het befaamd geworden Kinderwetje-Van Houten l . 

Verschillende onderzoekingen hadden aan het licht gebracht dat er 
ernstige misstanden in het bedrijfsleven waren - zeer lange arbeids
dagen, slechte arbeidsomstandigheden enz. - en dat deze ook golden 
voor kinderen, ja zelfs in een aantal gevallen voor kinderen beneden de 
zes jaar2. Hoewel deze feiten reeds lang bekend waren en er vanuit de 
maatschappij steeds meer aandrang op de regering werd uitgeoefend 
om tot een wettelijke bescherming van de meest kwetsbaren te komen, 
wilde de toenmalige minister Binnenlandse Zaken, Thorbecke, daar niet 
van weten: "Zolang nog niet beslist is, of de sociale kracht in staat zij 
te voorzien, mag de wetgever niet opkomen voor een taak, die eigenlijk 
niet de zijne is"3. Het initiatief om tot een wettelijke regeling te komen 
is dan ook niet van hem afkomstig, maar van zijn (liberale) geestverwant 
Van Houten. De kern van de wettelijke regeling, zoals die toen tot stand 
kwam, was een arbeidsverbod voor kinderen beneden de twaalf jaar, 
tenzij het huishoudelijke en persoonlijke diensten betrof of veldarbeid. 

Voor de problemen die ons nu, honderd jaar later, bezighouden is nog 
steeds de principiële kwestie van belang die Kuyper, de latere AR-leider, 
toen aan de orde stelde. Kuyper verklaarde zich evenals Thorbecke, 
tegen deze vorm van staatsinmenging, maar anders dan genoemde 
staatsman nam hij geen genoegen met het toen bestaande maatschap
pelijke stelsel. In het voetspoor van Groen van Prinsterer4 fulmineerde 
hij tegen dit stelsel, dat hij beschouwde als een wanprodukt van de 
Franse Revolutie: een revolutie die immers het bestaande maatschap-

* Mr. Van Haren, adviseur arbeids- en ondernemingsrecht, is buitengewoon hoogleraar in 
het sociaal recht aan de juridische faculteit van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Hij 
is in 1961 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht gepromoveerd op het proefschrift .,Personeels· 
beleid en ondernemingsstructuur". Op zijn naam staan diverse publikaties. met name op 
het gebied van het arbeidsrecht. In 1973 verscheen van hem "De ondernemingsraad". (Red.). 

1 De Wet op de kinderarbeid van 19 september 1874. S.130. 

2 Uitvoerig hierover I. J. Brugmans: .,Oe arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw"; 
uitg. Het Spectrum (Aula-boeken), Utrecht/Antwerpen. 

3 Handelingen 1871/72, pag. 337. 

4 Zie P. A. J. M. Steenkamp: "De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke 
kring"; Kampen, 1951. 
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pelijke (gilde-) organisme had vernietigd, zonder er iets nieuws voor in 
de plaats te stellen. De individuen waren als eenlingen, zonder enig 
maatschappelijk verband, tegenover de staat komen te staan. De maat
schappü moest de kans krijgen zich opnieuw te organiseren in corpo
ratieve zin. De staatsoverheid moest daartoe de paden effenen ... 

Vanaf dat moment is dit onderwerp - verder gemakshalve aan te duiden 
als "de PBO" (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) - telkens weer 
in het parlement en daarbuiten aan de orde gekomen. Nadat eerst alleen 
de protestanten de idee der PBO hadden gesteund, sloten ook de 
katholieken zich in het begin van deze eeuw daarbij aan. Vooral de naam 
Veraart moet hier worden genoemd. Andere pleitbezorgers (Kuyper, 
Nolens, Talma enz.) beriepen zich voornamelijk op principiële overwe
gingen, maar Veraart had het grote voordeel dat de praktük van het 
bedrüfs/even hem tot dezelfde conclusie bracht. Het stelsel van bedrijfs
organisatie was, zo schreef F. van der Ven later niet een stelsel dat 
alleen maar leefde uit een overtuiging, maar eerst en vooral bestond het 
als feitelüke tendens in de maatschappelüke ontwikkeling5. 

Men moet daarbij vooral denken aan de ontwikkeling van het, toen nog 
niet wettelijk geregelde, instituut der collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao). Veraart was ten nauwste betrokken bij het tot stand komen van 
de eerste landelijke cao, t.w. die voor het boekdrukkersbedrijf. En dat 
die cao er kwam, werd vooral veroorzaakt door het groeiend besef, 
dat men alleen met medewerking van de werknemers tot een (brood
nodige) sanering van de economische verhoudingen in die bedrijfstak 
zou kunnen geraken. De werknemers waren tot die medewerking bereid; 
"een nergers geëvenaarde ontwikkeling" van de rechtspositie der werk
nemers was er, in weerwil van de benarde economische situatie, het 
gevolg van. Terwijl de werkgevers- en werknemersorganisaties zich 
overal in de wereld als strijdorganisaties opstellen, hebben zij hier, 
aldus Veraart, bewust een andere weg gekozen, t.w. die van samen
werking. Zij hebben, zo vervolgt hij, praktisch afstand gedaan van de 
machts- en strijdmiddelen zoals uitsluiting en werkstaking en zij zijn 
bereid daarvan in het verwachte systeem van PBO (waarin hun mede
zeggenschap en medeverantwoordelijkheid op het gehele sociale én 
economische gebied zal worden gerealiseerd) ook principieel afstand 
te doen6. 

DE CONFLICT-IDEOLOGEN VAN TOEN ... 

Het succes van het boekdrukkersbedrijf sloeg aan, óók in het buitenland. 
Opmerkelijk is dat ook een commissie van SDAP en NVV zich in 1923 
uitsprak vóór de PBO. Zij wilde de PBO echter niet. zoals de confes-

5 F. J. H. M. van der Ven: "Economische en sociale opvattingen in Nederland"; uitg. Het 
Spectrum, Utrecht/Antwerpen; z.j.; pag. 25. 
6 J. A. Veraart: "Beginselen der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie"; uitg. Paul Brand, 
Bussum; 1947; pag. 31. 
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sionelen, als einddoel zien maar als middel, als een eerste stap op de 
weg naar hun doel, de socialisatie. 

Inmiddels waren de kansen om tot een snelle verwezenlijking van de 
PBO te komen echter al goeddeels verdwenen. In een pre-advies van 
de Hooge Raad van Arbeid werd de wenselijkheid uitgesproken, dat er 
in de bedrijfstakken bindende regelen zouden kunnen worden gesteld 
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, en dat bracht, zoals 
Molenaar het uitdrukte, "grote beroering in werkgevers kringen"? Vooral 
voor degenen die menen dat het conflictmodel een uitvinding van deze 
tijd is, is het van belang te wijzen op de scherp afwijzende nota van het 
Verbond van Nederlandse Fabrikanten-Verenigingen, waarin naar aan
leiding van dit preadvies werd betoogd, dat niet belangen-gemeenschap 
maar belangen-botsingen factoren van ontwikkeling zijn ... 8 

Vanaf dat moment leek het alsof de aanhangers van deze conflict-theorie 
steeds meer terrein wonnen op de voorstanders van het integratiemodel 
(PBO). Maar toen kwam de crisistijd, die, door alle materiële en imma
teriële ellende die daarvan het gevolg was, eens te meer bij velen het 
besef deed groeien (of verstevigen) dat het sociaal-economisch stelsel 
zelf - een stelsel waarin de klassenstrijd centraal stond - niet deugde. 

In niet geringe mate heeft ook de ontwikkeling in de afzonderlijke onder
nemingen de onhoudbaarheid van dat stelsel aangetoond. Die ontwikke
ling was er een van strijd naar samenwerking. Men sprak van "de ont
dekking van de menselijke factor" in de onderneming, daarbij vooral 
doelend op het gegroeide inzicht in de noodzaak de mens in de onder
neming te integreren. Tot die conclusie kwam men niet alleen op grond 
van efficiency-overwegingen (zonder die integratie zou immers nooit een 
optimale inzet van de werknemers voor het ondernemingsdoel verkregen 
kunnen worden), maar ook wel degelijk op grond van overwegingen van 
geheel andere aard: vooral de psychologen en sociologen gingen steeds 
meer bewijsmateriaal aanvoeren voor hun stelling dat de mens die zijn 
intrede doet in de onderneming, niet het op materieel gewin en op winst 
beluste individu is waarvoor de pleitbezorgers van het toenmalige 
stelsel hem steeds hielden, maar veeleer een persoon die er behoefte 
aan heeft te behoren tot de onderneming waarvan hij deel uitmaakt en 
die actief wil worden betrokken bij al haar doen en laten. 

Het streven naar belangenharmonisatie in de afzonderlijke onderne
mingen kwam in ernstig conflict met de klassenstrijd-opstelling van de, 
in organisatorisch verband opererende, werkgevers en werknemers aan 
het "loonfront". En zo kwam men, wederom niet uitsluitend vanuit 
(christelijke en/of andere) beginselen, maar óók op grond van de 
feitelijke tendens die in de maatschappelijke ontwikkel ing te onderken
nen was, tot het zoeken naar een nieuwe maatschappijstructuur, tot een 

7 A. N. Molenaar: . .Arbeidsrecht"; Eerste Deel, Algemeen Gedeelte, pag. 772. 

8 A. N. Molenaar, t.a.p., zelfde pagina. 
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orde waarbij, zoals Oldendorff het uitdrukte, "het tegen elkaar" der 
belangen vervaagt en "het met elkaar" der belangen, de belangenge
meenschap, wordt geaccentueerd. Oldendorff besloot zijn, aan de 
vooravond van de bezettingstijd geschreven dissertatie dan ook met de 
woorden: "De maatschappij is in kentering"9. 

Door de in de bezettingsjaren sterk gegroeide solidariteit onder alle 
lagen van de bevolking is deze, op integratie gerichte, sociale politiek 
binnen de grenzen van het praktisch bereikbare gekomen. Maar het 
constateren van dit feit is natuurlijk heel wat anders dan het verheffen 
van de invloed der Duitse bezetting tot de (externe) integratieve kracht 
bij uitstek, zoals bijv. Peper doetlD. Het zijn vooral de interne integratieve 
krachten, waarvan ik er zojuist enkele noemde, die op de na-oorlogse 
ontwikkeling aanstuurden; het was zeker mede de door Peper genoemde 
externe integratieve kracht, die ervoor gezorgd heeft, dat deze ontwik
keling op een vroeger tüdstip tot wettelijke structuurmaatregelen leidde 
dan anders het geval was geweest. 

DE "STROOMVERSNELLING" IN DE EERSTE NA-OORLOGSE JAREN 

Men kan zich afvragen of dat tijdstip niet té vroeg is geweest ,of men 
met andere woorden niet té hard van stapel is gelopen in die eerste 
na-oorlog se tijd en daardoor, zoals velen nu menen, op niet reële wijze 
"bij elkaar op schoot is komen zitten". Ik ben het met Top eens, dat men 
"in de lyrische na-oorlogse sfeer" ten onrechte meende onmiddellijk op 
het harmoniemodel te kunnen overstappen. Het is fout, zo zegt hij, om 
twee conflicterende partijen op één hoop te gooien in één bestuurs
orgaan (bestuur bedrijfsschap enz.)ll. 

Maar moeten we dan, zoals Peper en anderen willen, de PBO en de 
andere integratiekaders (zoals de ondernemingsraad) maar afbreken, 
ten einde tot een polarisatie, een bewustwording der tegengestelde be
langen, en vandaar tot nieuwe, meer reële overlegstructuren te kunnen 
geraken?12 Ik geloof niet dat we procedures, laat staan afbraak-procedu
res, hoeven te bedenken om dat proces van bewustwording op gang te 
brengen. Reeds in de periode 1950-1960 was het duidelijk dat de werk
nemers zich terdege bewust waren van die belangentegenstelling. Het 
fiasco van het moderne personeelsbeleid, dat in diezelfde na-oorlogse 
integratie-rijpe periode was ontstaan, heeft dat voldoende bewezen: alle 
pogingen die met behulp van dit beleid werden ondernomen om de 

9 A. Oldendorff: "Sociale en psychologische arbeidsproblemen in de zelfstandige onderne
ming"; uitg. Het Speycker, Antwerpen; 1940; pag. 132. 

la Bram Peper: "De overgangsjaren van de Nederlandse arbeidsverhoudingen", in: "De 
Nederlandse arbeidsverhoudingen: continulteit en verandering"; uitg. Universitaire Pers 
Rotterdam; 1973; pag. 18. 

11 W. Top: "Coalitie en competitie", in: "De Nederlandse arbeidsverhoudingen"; op. cit.; 
pag. 62 en 64. 

12 Bram Peper: "Democratie in dienstverband", in: "Mooi rood is niet lelijk"; uitg. Univer
sitaire Pers Rotterdam; 1969; pag. 12/13. 
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werknemers te bewegen zich achter het ondernemingsdoel te scharen -
dus: zich als geintegreerden te gedragen! -, stuitten af op een muur 
van wantrouwen 13, een wantrouwen dat niet alleen maar zoiets was als 
"een brok historische ballast", dat op den duur vanzelf wel zou slijten, 
zoals sommigen beweerden, maar wel degelijk ook, zoals later door de 
meerderheid van de commissie-Verdam werd beaamd, actueel was ge
bleven, omdat het elke dag opnieuw werd gevoed door de verouderde, 
immers niet aan de gewijzigde inzichten aangepaste, juridische structuur 
van de onderneming14. 

Men kan niet, zo heb ik destijds herhaaldelijk betoogd, met de mond 
belijden dat men de werknemers volledig wil betrekken bij (integreren in) 
de onderneming, en tegelijkertijd een juridische structuur voor die onder
neming handhaven op grond waarvan zij buiten de ondernemingsdeur 
worden gehouden, waardoor zij - letterlijk - als buitenstaanders (juri
disch "derden") worden behandeld. Het onwaarachtige van dit moderne 
personeelsbeleid is ook de werknemers van toen niet ontgaan. Juist 
omdat zü zich voortdurend bewust waren van de fundamentele belangen
tegenstelling, die het gevolg was van het gehandhaafd blijven van de 
juridische structuur, lieten Zü zich niet door de mooie frasen en franjes 
van het zo nieuw lijkende personeelsbeleid, noch ook door na-oorlogse 
integratiekaders, inkapselen of op welke andere wijze dan ook in slaap 
sussen. 

VAN SCHIJN-INTEGRATIE NAAR ECHTE INTEGRATIE ... 

Het zal duidelijk zijn dat ik de ondernemingsraad, die voor het eerst in 
1950 wettelijk werd geregeld, niet beschouw als een echt integratie
kader, maar als een schün-integratiekader, omdat men de structuur van 
de onderneming zelf onverlet liet. Het grote mankement van deze eerste 
wettelijke regeling was niet dat er zo weinig bevoegdheden aan de 
ondernemingsraad waren toegekend, maar ... dat er geen structurele 
verbinding was gelegd tussen deze raad en de toporganen van de ven
nootschap. Tot degenen die beseften dat een dergelijke verbinding niet 
kon worden gemist, behoorde ook de toenmalige minister van Justitie 
Van Maarseveen, die nog voordat de (eerste) Wet op de Ondernemings
raden in werking trad, advies vroeg aan de Stichting van de Arbeid over 
de wenselijkheid om de medezeggenschap van de werknemers uit te 
breiden door het vennootschapsrecht te herzien. Het is bijzonder jammer 
dat de Stichting er nimmer in is geslaagd een advies over deze materie 
uit te brengen. De ontwikkelingskansen van de ondernemingsraad 1950 
zijn daardoor in de kiem gesmoord. 

Dan komt, ruim tien jaar na de adviesaanvrage, de installatie van een 

13 I. A. c. van Haren: "Personeelsbeleid en ondernemingsstructuur" (diss.); Utrecht, 1961; 
pag. 4 e.v. 
14 "Herziening van het ondernemingsrecht"; StaatsuitgeverU, Den Haag; 1965; pag. 24. 
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deskundigencommissie (met overigens duidelijke politieke achtergron
den), onder voorzitterschap van prof. mr. P.1.Verdam. De adviesaan
vrage was nu anders en ruimer gesteld dan die welke in 1949 aan de 
Stichting was gericht, en het gevolg was dan ook dat de commissie, na 
ruim vier jaar, met een rapport in de openbaarheid kwam waarin ook 
voorstellen ten aanzien van andere onderwerpen, zoals de publikatie 
van jaarstukken, het enquêterecht en de ondernemingsraad werden ge
daan. De voorstellen ten aanzien van de ondernemingsraad waren echter 
van geringe betekenis, en al evenmin werd er een structurele verbinding 
gelegd tussen deze raad en de raad van commissarissen, ten aanzien 
waarvan een krappe meerderheid in de commissie wél bepaalde wijzi
gingen voorstond. 

Voor degenen die vinden dat ook de SER thuishoort op de puinhopen 
van het "irreële" na-oorlogse overleg, is het goed te vermelden dat het 
juist dit PBO-orgaan was, dat in de afgelopen vijf jaar tot tweemaal toe 
in staat bleek met constructieve voorstellen te komen ten aanzien van 
belangrijke structuurproblemen. Dat was allereerst in 1968, toen de SER 
een advies uitbracht over de ondernemingsraad. In dit advies werd 
bepleit de raad om te bouwen tot een "dualistisch" orgaan, d.w.z. een 
orgaan dat niet alleen, zoals onder de oude wet het geval was, een 
ondernemings-orgaan zou zijn - en dus gericht op het belang van de 
onderneming als zodanig - maar óók een werknemers-orgaan, dat tot 
taak heeft de specifieke belangen te behartigen van de groeperingen 
die erin worden vertegenwoordigd. Minister Roo/vink nam deze ziens
wijze over en legde dit dualistische karakter ten grondslag aan het 
wetsontwerp voor een nieuwe wet op de ondernemingsraden 15. In één, 
vooral principieel belangrijk, opzicht ging hij nog verder dan de SER: 
ten aanzien van bepaalde, met name genoemde, onderwerpen wilde 
hij een zeker medebeslissingsrecht voor de ondernemingsraad invoeren. 

Hoe belangrijk deze wijzigingen ook waren, nog steeds was het instituut 
zonder enige invloed op de samenstelling van (en dus ook zonder 
enige structurele verbinding met) de toporganen van de vennootschap. 
Het was wederom de SER die hier het verlossende woord sprak en in 
staat was de impasse te doorbreken die na het verschijnen van het 
rapport van de commissie-Verdam was ontstaan. Op 19 september 1969 
kwam de SER met een unaniem integratievoorstel ten aanzien van de 
bestaande (vennootschaps-)structuur van de onderneming: de belang
rijkste bevoegdheden die in deze structuur kunnen worden uitgeoefend 
(zoals directie-benoeming en vaststelling van de jaarstukken), zouden 
niet langer aan de algemene vergadering van aandeelhouders maar aan 
de, verplicht te stellen, raad van commissarissen toekomen; voor tal van 
beslissingen, die de directie kan nemen, zou de voorafgaande instem-

15 Wet van 28 januari 1971, Stb. 54, houdende nieuwe regels omtrent de m.edezeggenschap 
van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden (Wet op de 
Ondernem i ngsraden). 
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ming van de raad van commissarissen vereist zijn. Deze raad zou niet 
langer door de algemene vergadering van aandeelhouders worden 
samengesteld, maar door de commissarissen zelf (coöptatie). Aan de 
drie samenstellende ondernemingscomponenten - leiding, kapitaal en 
arbeid - zou het recht moeten toekomen kandidaten voor te dragen, 
telkens als er nieuwe commissarissen moeten worden benoemd. Aan 
de componenten arbeid en kapitaal zou voorts het recht toekomen om 
een soort "veto" uit te spreken ten aanzien van een bepaalde ben oe
ming16. 

In deze vorm is de "Structuurwet" in 1971 tot stand gekomen17 . De 
zeer be/angrüke bevoegdheden, die in deze wet aan de component 
arbeid worden toegekend, berusten bÜ de ondernemingsraad. Door aan
vaarding van deze wet is dan ten slotte de brug geslagen van onder
nemingsraad naar vennootschap. Er is een samenwerkingsmodel ont
staan, waardoor nog wel niet een definitieve integratie van de factor 
arbeid in de onderneming tot stand is gebracht - ik kom daar nog op 
terug - maar waardoor toch wel een goed doordachte basis is ge
creëerd voor een verder samengaan van de factoren arbeid, leiding en 
kapitaal in de onderneming. 

ER ZAL EEN NIEUWE "STROOMVERSNELLING" NODIG ZIJN ... 

Zijn we te laat geweest met beide belangrijke wettelijke aanpassingen? 
We hebben kort na de bezettingstijd een begin gemaakt met een inte
gratiebeleid. Wat betreft de onderneming - nog altijd de belangrijkste 
cel van het bedrijfsleven - heeft het integratiekader (van de "structuur
wet" en de Wet op de Ondernemingsraden 1971 echter meer dan een 
kwart eeuw op zich laten wachten. Juist in deze periode, en in het bijzon
der in de laatste vijf jaar daarvan, hebben zich grote wijzigingen in het 
bedrijfsleven voltrokken, met als belangrijkste begeleidende verschijn
selen: fusies en bedrÜfssluitingen. 

De lagere PBO-organen waren niet voldoende van de grond gekomen 
om de daaraan verbonden problematiek in sociaal en economisch opzicht 
te kunnen oplossen. En op het vlak van de onderneming zou het nog 
vele jaren duren voordat het, ten slotte gevonden, integratie kader zou 
worden verwezenlijkt. Is het dan een wonder dat velen hun geduld 
verloren en niet meer geloofden in dat na-oorlogse integratiebeleid? 
Men moest - vaak letterlijk door de nood gedwongen - weer grijpen 
naar het oude strijdmiddel, de staking, en toen dit middel niet doelmatig 
bleek in de (nieuwe) strijd tegen ondemocratische besluitvorming ten 
aanzien van bedrijfssluitingen e.d., bedacht men een nieuw, meer 
adequaat strijdmiddel, t.w. dat van de bedrÜfsbezetting. 

16 Geen "echt" veto, want de SER kan het - desgevraagd - ongedaan maken, als hij 
daartoe termen aanwezig acht. 
17 Wet van 6 mei 1971, S.289, houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel (Voor
zieningen met betrekking tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap). 
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Men moet begrip hebben voor deze hardere en ook meer kritische op
stelling aan werknemerszijde, maar het zou niet juist zijn zich bij het 
bepalen van een beleid voor de toekomst te laten leiden door de span
ningen van deze fase. Bedoelde spanningen zÜn immers niet veroorzaakt 
door een (al dan niet verkeerd gekozen) integratiekader, maar juist door 
het ontbreken daarvan. Nu dat ontbrekende kader eindelijk gevonden 
(en wettelijk geregeld) is, zou het al te dwaas zijn om - als het ware 
met de haven in zicht - radicaal van koers te veranderen. Heel wat 
zinvoller lijkt het om op versnelde invoering en, waar nodig, verdere 
uitbouw van dat integratiekader aan te sturen. 

CONCLUSIES 

In dat kader, in die nieuwe structuur, zal het de raad van commissaris
sen nieuwe stijl zijn, die in laatste instantie heeft te beslissen over 
maatregelen van vergaande strekking, en men heeft dan natuurlijk heel 
wat meer garanties dan in de "oude" structuur, dat één bepaald aspect, 
bijv. het sociale, bij het nemen van die beslissingen niet wordt verwaar
loosd. Daarvan uitgaande kom ik tot de volgende conclusies: 

1 De nieuwe structuur zal zo snel mogelijk moeten worden doorge
voerd voor alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van de 
"Structuurwet" vallen. 

Het tijdschema dat door de wetgever is opgezet voor volledige door
werking van de "Structuurwet" (SW) is als volgt: de wet wordt van 
toepassing nadat drie jaar zijn verstreken sinds de vennootschap in 
kwestie aan het Handelsregister heeft opgegeven dat de SW-voorwaar
den van toepassing zijn. Alleen voor de vennootschappen die daaraan 
reeds op 1 juli 1971 voldeden, is die termijn twee jaar. Die SW-voor
waarden zijn: 1) een eigen vermogen van tenminste f 10 miljoen, 2) een 
verplicht ingestelde ondernemingsraad en 3) een personeelsbestand van 
tenminste 100 werknemers. 

Na het verstrijken van de termijn zijn de SW-bepalingen volledig van 
toepassing, maar ... het kan nog jaren duren voordat de raad van com
missarissen geheel is samengesteld volgens de SW-procedure. De wet 
bepaalt dienaangaande niet meer dan dat de commissarissen maximaal 
vier jaar zitting mogen hebben. 

Een door mij ingesteld onderzoek wees uit dat er zich per 1 januari 1972 
niet meer dan ± 150 vennootschappen bij de Handelsregisters hebben 
gemeld, zodat moet worden aangenomen dat voor de meeste vennoot
schappen de termijn van drie jaar van toepassing is en dat het derhalve 
tot 1979 (of nog veel langer) kan duren voordat een volledige door
werking heeft plaatsgevonden. Vooral met het oog op de vele (te) late 
meldingen (waarover aanstonds meer) lijkt het verantwoord de wet in 
dié zin te wijzigen, dat de termijn niet gaat lopen vanaf het tijdstip 
waarop de melding heeft plaatsgevonden, maar vanaf het tijdstip waarop 
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werkelijk aan de SW-voorwaarden werd voldaan. Voorts zou moeten 
worden nagegaan of niet voor alle vennootschappen een termijn van 
twee (i.p.v. drie) jaar kan worden aangehouden. Tot slot zou bepaald 
kunnen worden dat de zittingsperiode van de commissarissen die reeds 
zitting hebben ten tijde van het van toepassing worden der wet maximaal 
twee (i.p.v. vier) jaar is. De volledige doorwerking van de wet zou op 
die wijze aanzienlijk verkort worden. 

Om hoeveel vennootschappen gaat het hier eigenlijk in totaal? Na 
aanvankelijk vaag over "enkele honderden" te hebben gesproken zei 
de minister later dat het om een 600 vennootschappen ging. In werke
lijkheid hadden zich echter, zoals gezegd, per 1 januari 1972 nog slechts 
± 150 vennootschappen gemeld. Dit aantal liep daarna op tot ± 300 
per 1 oktober 1973, maar dat is dan nog altijd niet meer dan de helft 
van het aantal dat volgens de minister reeds per 1 juli 1971 onder de 
werkingssfeer van de wet viel. 

Blijkbaar is het voor de vennootschappen in kwestie geenszins riskant 
om de verplichte melding uit te stellen. Nóg ernstiger is het, dat de 
wetgever het de betrokken vennootschappen zo gemakkelijk heeft ge
maakt aan de greep van de "Structuurwet" te ontkomen. Doordat bijv. 
bepaald werd dat uitsluitend naamloze en besloten vennootschappen 
onder de verplichtstelling vallen, kan men dat reeds bereiken door een 
andere rechtsvorm, bijv. de commanditaire vennootschap, te kiezen. 
Dat kost dan meestal wel veel geld (de stille reserves worden fiscaal 
belast), maar, zo oordeelt men veelal, liever eigen baas over een 
klein(er) vermogen dan samen met anderen baas over een groot ver
mogen ... En zo zijn er nog tal van andere ontsnappingsmogelijkheden 18 

De grote mazen van de wet zullen moeten worden gedicht, maar alvo
rens dat te doen dient men zich eerst af te vragen of de criteria van de 
"Structuurwet" als zodanig wel goed gekozen zijn. En dit laatste is 
volgens mij niet het geval. 

2 Ten einde de besloten ondernemingen vertrouwd te maken met de 
nieuwe structuur, IÜkt het raadzaam voor hen voorlopig af/een maar het 
zgn. beperkte regime verplicht te stellen. 

Men heeft bij het kiezen van de SW-criteria, trouwens bij de gehele 
SW-voorbereiding, hoofdzakelijk gedacht aan "open" vennootschappen. 
Niet alleen heeft men gemeend dat het aantal "besloten" vennoot
schappen dat onder de wet zou vallen, laag zou zijn - en dat is beslist 
niet het geval!1 9 -, maar ook bij de keuze van het SW-model heeft men 
wellicht onvoldoende rekening gehouden met de geheel andere situatie 
die zich daar voordoet. Het SW-model sluit namelijk nauw aan bij de 

18 Cfr. W. 1. Slagter: "Loopholes onder de loep - het ontgaan van het nieuwe vennootschaps
recht", in TVVS, februari 1972. pag. 4û ev. 
19 Van de 300 vennootschappen die zich in september 1973 hadden gemeld. hadden er 82 de 
rechtsvorm van een besloten vennootschap! De complete lUst van vennootschappen die zÎch 
per 1 oktober 1973 hadden gemeld. wordt binnenkort opgenomen in de door mU geredigeerde 
Kluwer-bundel: "Medezeggenschap in het bedrijfsleven". 
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feitelijke situatie zoals die in vele gevallen in de open vennootschappen 
was gegroeid. Dáár immers was de "macht" reeds van de algemene 
vergadering van aandeelhouders overgeheveld naar directie en raad 
van commissarissen20 . Geheel anders was en is dat bij de besloten 
vennootschappen, waar de algemene vergadering van aandeelhouders 
in de regel nog steeds het orgaan is waar de belangrijkste beslissingen 
worden genomen. De "pijn" die de "Structuurwet" veroorzaakt, is dan 
ook voor een g rot ere besloten vennootschap meestal heviger dan 
voor een kie i n ere naamloze vennootschap, die zich reeds in de 
richting van het SW-model heeft ontwikkeld. 

Het lijkt dan ook verantwoord een soort overgangsfase voor de besloten 
vennootschappen te creëren, bijv. door voor hen voorlopig alleen maar 
het zgn. beperkte regime verplicht te stellen, ten einde hen geleidelijk 
vertrouwd te maken met het SW-modeI21 ; deze overgangsfase zou aan 
een bepaalde termijn (bijv. tien jaar) gebonden kunnen worden. Het 
beperkte regime, dat nu alleen verplicht is gesteld voor werkmaatschap
pijen van een concern met een internationaal karakter, houdt in dat alle 
SW-bepalingen van toepassing zijn, met uitzondering van die betreffen
de de directie-benoeming en de vaststelling van de jaarstukken. 

3 Het (beperkte of volledige) Structuur-regime zal op zoveel mogelük 
ondernemingen moeten worden toegepast. 

Omdat het integratiekader door de "Structuurwet" en de Wet op de 
Ondernemingsraden 1971 tezamen wordt gevormd, ligt het voor de hand 
te bepalen, dat alle ondernemingen die verplicht zijn een ondernemings
raad te hebben, óók onderworpen zijn aan de bepalingen van de 
"Structuurwet". Dit betekent in feite een laten vallen van de voorwaarde 
dat het eigen vermogen tenminste 10 miljoen gulden moet bedragen. 

4 Als men werkelÜk ernst maakt met de integratie van de werknemers 
in de onderneming, zal men ófwel het vennootschapsverband moeten 
uitbouwen tot een, ook de factor arbeid omvattend ondernemingsver
band, ófwel het nu naast het vennootschapsverband staande onderne
mingsverband een eigen juridische structuur moeten geven. 

In het voorgaande heb ik reeds gezegd dat de integratie van de factor 
arbeid in de onderneming door de "Structuurwet" wel een heel eind 
in de goede richting is gekomen, maar nog niet is voltooid. De vennoot
schap is een kapitaalsorganisatie gebleven, waarvan de werknemers 
geen deel uitmaken22 . Deze uitsluiting heeft niet alleen psychologische 
betekenis, maar wel degelijk ook praktische gevolgen, met name ten 
aanzien van de winstverdeling. Zeker, de raad van commissarissen en 

10 Cfr. "Machtsverdeling in de naamloze vennootschap"; uitg. Stichting Maatschappij en 
Onderneming. Den Haag; 1971. 

21 Cfr. H. J. Jansz: "Het wetsontwerp inzake de structuur van de naamloze en besloten 
vennootschap". in TVVS. februari 1971, pag. 38 ev. 

22 Uitvoerig hierover I. A. C. Van Haren: "Onderneming en vennootschap", in Nederlands 
JUristenblad, 16 december 1972, pag. 1193 ev. 
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niet de algemene vergadering van aandeelhouders zal uitmaken óf er 
winst kan worden uitgekeerd, maar á!s het besluit tot winstuitkering is 
genomen, komt deze winst alleen aan de aandeelhouders (en dus niet 
ook aan de werknemers) toe. Ook voor de ingehouden winst - de 
vermogensaanwas - geldt, dat deze alleen aan de aandeelhouders 
toekomt. 

5 Er zal in de nieuwe situatie een recht moeten komen op het doen 
voortbestaan van de dienstbetrekking. 

De huidige rechtspositie - vooral tot uiting komend in het BW-beginsel, 
dat ieder vrij is een eenmaal aangegane dienstbetrekking te allen tijde 
te beëindigen - is geheel en al afgestemd op de situatie waarin de 
werknemer niet ge·lntegreerd is, maar als buitenstaander in een bepaalde 
contractuele verhouding tot de onderneming staat. Dit BW-beginsel zal 
voor degenen die een vaste band met de onderneming willen aangaan, 
moeten worden vervangen door een "recht op arbeid" onder normale 
omstandigheden en bij normaal gedrag. Deze bepaling zal moeten 
worden aangevuld met een regeling voor hun rechtspositie bij abnormale 
economische omstandigheden van tijdelijke aard. Daarbij moet voorop 
staan dat ook dán in principe niet tot ontslag maar alleen tot een op 
non-actief stellen van de daarvoor in aanmerking komende onderne
mingsleden kan worden besloten. De band met de onderneming moet 
ook dan blijven bestaan (voor degenen die er prijs op stellen) en de 
sociale verzekeringswetgeving zal dienovereenkomstig moeten worden 
aangepast. (Dus wél recht op werkloosheidsuitkering e.d., ook al is de 
band met de onderneming niet verbroken). 

6 De bruikbaarheid van het voor het bedrüfsfeven gevonden integratie
kader (van de "Structuurwet" en de Wet op de Ondernemingsraden 
1971) zal ook onderzocht moeten worden voor de samenwerkingsver
banden buiten het bedrÜfsleven. 

De Wet op de Ondernemingsraden 1971 is ook van toepassing op de 
(niet publiekrechtelijke) samenwerkingsverbanden buiten het bedrijfs
leven, dus bijv. ook op ziekenhuizen e.d. Natuurlijk zal het SW-model 
niet zomaar op alle samenwerkingsverbanden kunnen worden toegepast, 
maar ook zonder nadere aanpassing lijkt dit model al heel wat geschik
ter om de werkelijke (c.q. wenselijk geoordeelde) verhoudingen te 
belichamen dan de daar nog steeds in zwang zijnde stichtingsvorm. 
En ook dáár geldt dat de ondernemingsraad nooit een volwaardig orgaan 
zal kunnen worden als men er niet in slaagt een structurele verbinding 
tot stand te brengen tussen deze raad en het toporgaan van de instelling 
in kwestie. De democratie mag, om een gevleugeld woord te gebruiken, 
niet halt houden bij de fabriekspoort, maar zij mag dat evenmin bij de 
poorten van de scholen, de ziekenhu izen en de vele andere maatschap
pelijke instellingen, waarin mensen samen leven en werken. 

24 Politiek perspectief, januari/februari 1974 



4 

De ontwikkeling 
van de medezeggenschap 

W. Albeda'~ 

De onderneming is meer dan alleen maar een apparatuur voor de 
produktie van goederen en diensten. De onderneming is een organisatie 
van mènsen. Een organisatie weliswaar met een economische doelstel
ling, maar met een betekenis die daar boven uitgaat. Die betekenis is 
niet alleen gelegen in de invloed die de door de onderneming ge
genereerde welvaart heeft op het menselijk welzijn, in positieve of in 
negatieve zin. Die betekenis wordt ook bepaald door de onderneming 
als politieke organisatie. 

Een politieke organisatie. Zoals Barzelon1 het kernachtig uitdrukte: 
"Business is the polities of production". Immers, net als elke organisatie 
kent de onderneming gezag en ondergeschiktheid. Anders dan vele 
andere organisaties kan de onderneming dit gezag over mensen uit
oefenen gedurende een belangrijk deel van hun leven, bij een voor die 
mensen belangrijke levensuiting, nl. hun arbeid. Arbeid is nu eenmaal 
meer dan produktie. Het is ook een waarde op zichzelf: de manier 
waarop de mens een aspect van zijn menszijn, het heersen over de stof, 
het richting geven aan menselijk samenleven, beleeft. Tevens een manier 
waarop de mens zijn gaven ontplooit. 

Het is dus een politieke organisatie. En wel een zo belangrijke organi
satie, dat de politiek in de engere zin van het overheidsbeleid, zich er 
intensief mee bezig pleegt te houden. Het is ook een politieke organi
satie in die zin, dat er van de interne "politiek" van de onderneming 
invloed uitgaat op de samenleving als een geheel. Die invloed was in 
de negentiende eeuw vooral progressief. De onderneming bracht voor 
het eerst een milieu waarin verandering als een positief goed werd 
gewaardeerd. De onderneming bracht ook een nieuwe vorm van gezag. 
Met name naarmate de persoonlijke eigenaar als ondernemer terug 
moest treden voor de deskundige functionaris, ontstond het zgn. func
tionele gezag. Een gezag niet gebaseerd op geboorte of stand, maar 

• Dr. Albeda. voorzitter van de ARP-fractie in de Eesrte Kamer, is hoogleraar aan de 
faculteit der sociale wetenschappen van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, rector van de 
Stichting BedrUfskunde te Delft en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor het Onder
zoek van Arbeidsverhoudingen. Hij is in 1957 aan de Nederlandse Economische Hogeschool 
te Rotterdam gepromoveerd op een proefschrift over .. De rol van de vakbeweging". Van 
zUn hand zijn diverse publikaties verschenen over de positie van de vakbeweging in de 
maatschappU. over sociale politiek, inkomensverdeling, enz. (Red.). 

ID. T. Barzelon: "The paper economy"; New York, 1965. 
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op een functie in de samenleving. Die functie werd oorspronkelijk op 
grond van eigendom verkregen. Maar met de scheiding tussen eigendom 
en gezag werd steeds meer de grond: bekwaamheid. Men kan stellen, 
dat de nieuwere opvattingen over gezag een sterke impuls kregen vanuit 
de onderneming. 

Maar is dit zo gebleven? Men kan daaman twijfelen. Terwijl nieuwe 
gezagsopvattingen in de samenleving als geheel een eigen onwikkeling 
met een eigen tempo bleken te hebben, ging de onderneming lang
zamerhand wat achterlopen bij de maatschappelijke ontwikkeling. Terwijl 
in de bredere samenleving het gezag zich meer en meer moet legitimeren 
- waarbij geboorte, stand en bezit minder voorrechten gaan geven -, 
blijft in de onderneming die legitimering of, zoals in de familievennoot
schap, bij het bezit, àf gaat zij, in de grote NV, problematisch worden. 

In de moderne grote NV verzelfstandigde het bestuur zich tegenover 
de aandeelhouders. Maar dit leidde niet tot een nieuwe legitimering 
vanuit de organisatie zelf. Het bestuur der NV werd onder de oude 
wetgeving slechts in naam aangesteld door de aandeelhoudersverga
dering. In wezen was er sprake van coöptatie. Deze coöptatie is thans 
wettelijk geregeld. Een ons politiek gevoel weinig bevredigende stand 
van zaken, ook al is hierbij aan de ondernemingsraad en de aandeel
houdersvergadering een rol toebedeeld. riet feit dat dit geheel redelijk 
schijnt te functioneren, kan ons daarmee niet verzoenen. De vraag blijft: 
hebben we hier te maken met een vorm van "baronial government"? 
Of is er hier een evolutie in de richting van een democratisch bestuur? 

De ontwikkeling in het denken in management en vakbeweging 

De theoritici van het management hebben deze problematiek reeds 
vroeg onderkend. Men treft onder hen dan ook reeds vroeg naast hen 
die geen probleem zien in de vorm van het ondernemingsbestuur, 
degenen die het politieke karakter van dit bestuur onderkennen. Elton 
Mayo moge geen radicaal denker zijn geweest, een man met een 
"trained incapacity to understand conflict", maar het probleem van het 
management heeft hij wel degelijk ingezien. Typische management
auteurs zoals Peter F. Orucker (zeer expliciet) en mensen zoals Argyris 
en Likert hebben wel degelijk oog voor het politieke probleem van het 
gezag in de onderneming, terwijl een man als EI/iot Jacques in zijn 
Changing Culture of a Factory de in de onderneming gegroeide verlichte 
despotie dUidelijk om wilde zetten in een constitutionele monarchie, zo 
niet een constitutioneel presidentschap. Méér dan de praktische onder
nemers hebben zij zich aangetrokken van het probleem van het niet 
gelegitimeerde gezag. 

Het is niet voor niets, dat men over Joegoslavie wel gesproken heeft 
als over een experiment dat het resultaat is van een huwelijk tussen 
Amerikaanse business schools en Franse planning. Ik denk hierbij aan 
Likerts vraag om participative management, aan /lrgyris' nadruk daarop 
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en aan beschouwingen als die over power equalization, waarbij men 
autonome werkgroepen een reële macht wil geven, of beter die macht 
wil erkennen en ermee in overleg wil treden, door samen de macht te 
delen2. Het is niet voor niets, dat een radicaal denker zoals Van 
Zuthem uit de sfeer van de management-sociologie afkomstig is. Er 
liggen daar impulsen die duidelijk gaan in de richting van een manage
ment dat zich legitimeert door zich verantwoordelijk te weten tegenover 
het personeel. 

Tegenover het denken vanuit de sfeer der Amerikaanse business schools 
staat dat vanuit de vakbeweging. De vakbeweging heeft er altijd moeite 
mee gehad wanneer men er van uitging, dat de werknemer slechts de 
band van het arbeidscontract had met de onderneming. Ondanks alles 
wat er inmiddels gebeurd is binnen de onderneming - de instelling van 
de ondernemingsraad, de nieuwe en progressieve inzichten van veel 
ondernemers, een uitgebreid arbeidsrecht -, blijft men stuiten op de 
hardheid van het arbeidscontract. Deze hardheid houdt enerzijds ver
band met het streven de vrijheid van beroepskeuze, en dus ook van mo
biliteit op de arbeidsmarkt, te handhaven; anderzijds is er niet zoveel ge
daan om van de werknemers constituerende leden der vennootschap te 
maken. Ik bedoel daarmee, dat de NV een vereniging van aandeelhou
ders was, die personeel aanstelde om de doelstellingen van de aandeel
houders te verwezenlijken. Naarmate de NV zich verzelfstandigde, heeft 
zij zich niet ontwikkeld in de alternatieve richting van een vereniging 
van werknemers, die hun gezamenlijke doelstellingen wilde uitvoeren. 

Een deel van de vakbeweging is eigenlijk wel tevreden met deze ontwik
keling, accepteert de wat dualistische positie van de werknemers. 
Dualistisch, want de werknemer blijft arbeidscontractant, ook al krijgt 
hij een zekere inspraak, wat eigenlijk betekent dat zijn band met de 
onderneming sterker is dan die van een contractant. Hij vraagt inspraak 
als deelgenoot in de onderneming, maar eist tegelijkertijd de vrijheid op 
om als het hem niet langer bevalt een andere werkgever te zoeken. 
Anderzijds wil de werkgever graag het recht houden, in geval van nood 
over te gaan tot ontslag. 

Een ander deel van de vakbeweging wil een veel verdergaande ontwik
keling van de band van de werknemer met de onderneming. De radicale 
vleugel vraagt om een ander type onderneming, gebaseerd op het 
primaat van de factor arbeid, en wil eigenlijk dat de gezamenlijke werk
nemers de macht in de onderneming verkrijgen. De consequenties van 
deze opvatting voor de positie van de werknemer zijn nog onvoldoende 
doordacht. In Joegoslavië bleek wel, dat het laten vallen van de cao en 
het per onderneming verdelen van het beschikbare inkomen, niet ge
makkelijk houdbaar is. Ook daar bewijst het arbeidscontract zijn hard
heid. 

2 Vgl. M. Mulder: "Het spel om macht"; Meppel, 1972. Ook W. W. Daniel: ,,8eyond the 
wage bargain"; Londen, 1971. 
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Nederlandse ontwikkelingen 

In Nederland zijn een aantal belangrijke stappen gedaan om een andere 
band van de werknemer met zijn onderneming te verkrijgen. Ik noemde 
reeds ons goed ontwikkelde arbeidsrecht en onze ondernemingsraden. 
Men kan daarbij vermelden de nieuwe wetgeving met betrekking tot de 
versterking van de rechten der ondernemingsraden, de betere bescher
ming van ondernemingsraadsleden tegen ontslag (een speciale ontslag
procedure) en de sanctie op het niet instellen van een ondernemings
raad. Daarmee wordt de contractsverhouding weliswaar niet opgeheven, 
maar het is niet langer vol te houden, dat met die contractsverhouding 
alles gezegd is. 

De rechten van de ondernemingsraden met betrekking tot de benoeming 
van commissarissen vormen een andere stap in dezelfde richting. Sinds 
1 juli 1973 zijn er een aantal belangrijke veranderingen opgetreden in 
ons vennootschapsrecht. In de eerste plaats is de aandeelhoudersver
gadering in wezen onttroond als hoogste orgaan binnen de vennoot
schap. Dat hoogste orgaan is thans de raad van commissarissen, die 
daarmee eigenlijk een beheersraad is geworden. Deze raad moet bij 
belangrijke beslissingen zowel aandeelhouders als ondernemingsraad 
horen. Daarmee komen aandeelhouders en personeel in een vergelijk
bare positie te verkeren. Rekening houdend met de intensievere relatie 
van het personeel met de onderneming zou men zich af kunnen vragen 
of dit voldoende is. Gaat het aan, kapitaalverschaffers gelijke rechten 
te geven als werknemers? De vraag is suggestief. Toch moeten hierbij 
twee kanttekeningen worden gemaakt. 

1 Eigenlijk is het verkeerd alle aandeelhouders over één kam te 
scheren. Er is verschil tussen de belegger - een gaande en komende 
figuur, die slechts uit is op rendement - en de investeerder, hetzij de 
familie of in een toenemend aantal gevallen een onderneming, die het 
bedrijf stichtte en er for better and for worse in blijft. In het eerste 
geval is een zekere bescherming voor de aandeelhouders niet onredelijk, 
maar lijken beheersrechten overdreven. In het tweede geval ligt het 
bepaald wel wat anders. 

2 Wanneer men let op het hoger personeel, ligt de zaak anders dan 
voor bijv. ongeschoolde arbeiders. Het hoger personeel heeft uit hoofde 
van zijn functie veel meer invloed op het beleid binnen de onderneming 
dan de meeste aandeelhouders. In afnemende mate geldt dit naarmate 
men lager in de bedrijfshiërarchie komt. 

Het is dus net zo verkeerd van de positie van de aandeelhouders te 
spreken als van de werknemers (of liever: de "arbeiders"). 

Op interessante wijze heeft de Nederlandse wetgever de benoeming 
van de leden der raden van commissarissen geregeld. De raden benoe
men nieuwe leden volgens het systeem van coöptatie, maar onderne
mingsraad en aandeelhouders, meestal een commissie van aandeel-
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houders, hebben het recht voorstellen te doen èn het recht van veto. 
Hoewel dit recht van veto niet onbeperkt geldt (de raad van commissa
rissen kan beroep doen op de SER, die kan bezien of het veto redelijk 
is), geeft het nu ook aan werknemers een kans de samenstelling van de 
raden van commissarissen te beïnvloeden. Een káns. Deze manier van 
regelen betekent immers dat slechts de actieve ondernemingsraad echte 
invloed kan uitoefenen. Is de ondernemingsraad passief en ongeïnteres
seerd, dan opent zich een fraaie mogelijkheid voor manipulatietech
nieken, waardoor de ondernemingsraad kiest wat de directie en de 
zittende commissarissen willen. 

Zou de verkiezing van de leden der raden van commissarissen door de 
ondernemingsraad of door de personeelsleden beter zijn geweest? Er 
is aanleiding te veronderstellen dat dit inderdaad het geval is. We 
hebben uiteraard nog onvoldoende ervaring opgedaan met het nieuwe, 
ingenieuze systeem voor de benoeming der commissarissen. Pas sinds 
1 juli 1973 is de nieuwe regeling van kracht. Sinds het einde van 1972 
zijn vooruitlopende op de nieuwe wet aan ondernemingsraden voorstel
len gevraagd voor nieuwe leden der raden van commissarissen. De 
ervaring is, voor zover ik dat kan zien, niet bemoedigend. De onderne
mingsraden tonen weinig interesse en weinig initiatief. Zodoende be
houden de directies grote invloed op de aan te wijzen personen. Dat 
de ondernemingsraadsleden zich niet al te druk maken over de nieuwe 
benoemingen, is tot op zekere hoogte te begrijpen. De raad van com
missarissen is altijd een lichaam geweest dat vèr af stond van de onder
nemingsraad. Wat daar gebeurde, had maar zelden de grote belang
stelling van de grote meerderheid van het personeel. Slechts in crisis
situaties komt de commissaris in het blikveld. 

Minder begrijpelijk is de toch eigenlijk lauwe houding van de vakvereni
gingen. De ondernemingsraden krijgen onvoldoende stimulansen en 
onvoldoende informatie om hun functie op de meest effectieve wijze te 
vervullen. Waarom, kan men vragen, zijn er geen lijsten van namen? 
Waarom moeten alle ondernemingsraden met hetzelfde gezelschap van 
bekende mensen aankomen? De vraag rijst of de vakverenigingen wel 
wezenlijk ge·lnteresseerd zijn in deze nieuwe ontwikkeling. Het lijkt mij, 
dat het samenvallen van de introductie der nieuwe regeling met de 
stakingsgolf van begin 1973 aan de lauwe houding van de vakvereni
gingen niet vreemd is. Niet alleen, al zal dat wel het belangrijkst zijn, 
dat de vakbondsbestuurders wel andere dingen aan het hoofd hadden 
dan commissarissenbenoemingen. Daarbij komt natuurlijk de sfeer van 
het wijdverbreide arbeidsconflict zelf. Tijdens een conflict lijkt deze 
manier van bestuursvernieuwing voor de particuliere onderneming zin
loos, en wellicht schadelijk. 

Daarmee komen we op het meest fundamentele punt. De vraag rijst 
immers of iedereen in de vakverenigingen wel geïnteresseerd is in de 
voortzetting van de trage, vreedzame ontwikkel ing van de arbeidsver-
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houdingen zoals die in Nederland na de oorlog is nagestreefd en waarin 
de nieuwe regeling met betrekking tot de raden van commissarissen zo 
goed zou passen. Het is te hopen, dat die krachten binnen de vakbe
weging die bereid zijn de moeilijke, trage, maar veelbelovende weg van 
de gematigde hervorming te gaan, het pleit zullen winnen. Dit geldt 
uiteraard in het algemeen, het geldt in het bijzonder ten aanzien van 
de nieuwe wetgeving. Wanneer men niet bereid is de kansen te aan
vaarden, wanneer de ondernemingsraden niet bereid zijn zich in te 
zetten voor een vernieuwing van de ondernemingsbesturen, dan heeft 
de nieuwe wetgeving geen wezenlijke zin. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is die naar een zekere inspraak 
van de werknemers in geval van fusies en bedrijfssluitingen. Langs twee 
wegen wordt aan de werknemers een mogelijkheid van inspraak ge
geven. In de eerste plaats is er de SER-fusiecode, in de tweede plaats 
de mogelijkheden die de wet of ondernemingsraad biedt. Hoewel de 
SER-fusiecode geen bindend recht is, blijkt dit geen hinderpaal te zijn 
voor haar effectiviteit. Dit kwam duidelijk naar voren bij de voorgenomen, 
maar niet uitgevoerde fusie van Meneba, CSM en Gist-Brocades. De 
fusiecode vraagt, dat de vakverenigingen en de ondernemingsraden 
gehoord worden vóór de uiteindelijke beslissing valt. De sanctie bestaat 
uit een uitspraak van de desbetreffende SER-commissie. In het ge
noemde voorbeeld bleek de berisping van de zijde van de SER-com
missie zwaar genoeg te wegen om alle fusieplannen in het honderd te 
sturen. De fusiecode is inmiddels geoperationaliseerd, sterk aangevuld 
en verhard in vele collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarin komt 
men zowel bepalingen tegen over de noodzakelijke informatie van 
ondernemingsraad, vakverenigingen en persconeel, als vaak zeer ge
detailleerde regelingen van de rechten van werknemers die getroffen 
worden door collectief ontslag. 

Ook ten aanzien van bedrüfss/uitingen is er, vooral sinds de Enka-affaire 
van 1972, een ontwikkeling te constateren. De bepalingen in de Wet 
op de Ondernemingsraden met betrekking tot belangrijke beslissingen 
van de directie zullen thans niet zo gemakkelijk meer over het hoofd 
worden gezien. De wettelijke bepalingen mogen nog wel een achterdeur 
openlaten (met name de noodzaak van geheimhouding), maar de maat
schappelijke ontwikkeling maakt deze achterdeur voortdurend kleiner. 
Het is duidelijk, dat in die maatschappelijke ontwikkeling de plaats van 
de vakbeweging van doorslaggevende betekenis is. 

Oe vakvereniging en de toekomst van de onderneming 

Dit brengt ons op de fundamentele invloed die de houding van de 
vakbeweging zal hebben op de ontwikkeling van de particuliere onder
neming. Het kan niet genoeg herhaald worden, dat zonder de actieve 
medewerking van de vakverenigingen de hervorming van de onderne
ming niet zoveel kansen heeft. 
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Men heeft wel gesteld, dat de verhouding van de vakvereniging tot de 
onderneming vooral een verhouding is van de gespleten loyaliteit van 
de werknemers. De onderneming kan niet functioneren zonder een 
minimum aan loyaliteit van de werknemers. Maar ook de vakvereniging 
kan niet zonder de loyaliteit van diezelfde werknemers, die haar leden 
zijn. Wanneer er tussen beide - onderneming en vakvereniging - een 
permanent conflict ontstaat, dan betekent dit dat op de werknemer een 
voortdurend beroep gedaan wordt van twee zijden, waardoor zijn 
houding niet gemakkelijk te bepalen is. Het gevolg is uiteraard, dat de 
interne verhoudingen binnen de onderneming gaan concurreren met 
die binnen de vakverenigingen. Dit is een concurrentie waar geen heil 
van te verwachten is. Door die concurrentie kan de vakvereniging haar 
rol als pressiegroep voor betere arbeidsvoorwaarden wel doorzetten. 
Een harde houding kan ongetwijfeld de lonen opdrijven, de vakantie 
verlengen en de werktijd verkorten. Maar dezelfde harde houding zal 
er ook toe bijdragen, dat de relatie van de werknemer tot de onderne
ming een contractsverhouding blijft, met de voordelen, maar ook de 
nadelen, daaraan verbonden. 

Wanneer en voor zover vakverenigingen kans zien de loyaliteit van hun 
leden te bevorderen en te bewaren, zonder de loyaliteit van die leden 
tegenover hun werkgever in gevaar te brengen, zijn de kansen voor een 
vernieuwing van de onderneming naar mijn overtuiging veel groter. Of 
zij dit kunnen, hangt gedeeltelijk van henzelf af, met name van de vraag 
in hoeverre zij zich vrij weten te houden van de uitzichtl'oze weg van 
de filosofie van het blijvende conflict. Met hoeft niet te vervallen in een 
rozig harmonie-geloof, om de domme vooronderstelling van het onover
brugbare conflict tussen werkgever en werknemer te verwerpen. Ge
deeltelijk is dit naturlijk ook een zaak van de werkgevers. Ook voor hen 
geldt, dat niemand bezwaar kan maken tegen hun pogingen de loyaliteit 
van hun personeel te verwerven of te versterken, maar dat, wanneer dit 
gaat ten koste van de loyaliteit van deze werknemers tegenover hun 
vakvereniging, dan zulke pogingen tot mislukking gedoemd zijn. 

De politieke partijen en de toekomst van de onderneming 

De mogelijkheden om door wetgeving en door overheidsbeleid de 
onderneming te veranderen zijn enerzijds zeer groot, anderzijds toch 
ook weer beperkt. De mogelijkheden zijn zeer groot omdat ten slotte 
de structuur van de onderneming vastligt in de wet. Door wetswijziging 
is een formele structuurwijziging mogelijk. Hiermee is uiteraard tegelij
kertijd aangegeven, dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van de 
wetgeving. 

Wanneer er ondernemingsraden zijn, maar de vakverenigingen er weinig 
voor voelen hun leden er warm voor te maken, ze onvoldoende infor
matie en vorming meegeven, dan wordt de wet een lege doos. Wanneer 
er nieuwe richtlijnen zijn voor de benoeming van commissarissen, maar 
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de belangstelling bij de ondernemingsraadsleden onvoldoende is, dan 
betekent deze wijziging niets. Wettelijke structuren zijn belangrijk omdat 
ze rechten vastleggen die afgedwongen kunnen worden. Maar juist 
omdat ze rechten vastleggen, zijn ze afhankelijk van de mate waarin 
er gebruik van wordt gemaakt. 
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Medezeggenschap in het werkmilieu 

J. J. A. Vollebergh'~ 

De discussies rondom bestuur en leiding van ondernemingen hebben 
geleidelijk een wat andere klank gekregen. Bepaalde uitgangspunten, 
zoals inspraak en medezeggenschap, worden in principe wel algemeen 
aanvaard. De discussies vóór en tegen, die immers altijd een duidelijke 
stellingname mogelijk maken, maken plaats voor discussies over werk
wijze en middelen die veel gevarieerder en genuanceerder zijn. De 
afzonderlijke onderneming krijgt daarbij vaak meer aandacht en een 
deel van de bewijslast verschuift naar de ondernemingen, die het verder 
waar zullen moeten maken. 

Tegelijk is het op nationaal niveau interessant eens uit te testen in 
hoeverre er nu werkelijk sprake is van een machtsverschuiving. Daar
voor zijn onderwerpen als inkomenspolitiek, representatie van hoger 
personeel, toezicht op en goedkeuring van ondernemingsbeslissingen, 
bij uitstek geschikt. Zij tonen aan hoever de macht van vakbeweging en 
werknemers reikt, en dergelijke discussies over macht brengen onver
mijdelijk polarisatie met zich mee. 

Die polarisatie nu schept geen gunstig klimaat voor de verdere ontwik
keling van de reeds bestaande vormen van medezeggenschap via onder
nemingsraden en werkoverleg. Beide zijn zo nauw betrokken op de 
dagelijkse realiteit, dat zij telkens dwingen tot het vinden van compro
missen, tot herstel van de samenwerking, tot het geven van vertrouwen. 
Zij gedijen niet in een klimaat van strijd. Goed overleg en wederzijds 
vertrouwen op ondernemingsniveau kan echter de stootkracht op natio
naal niveau ondermijnen: men wordt te vriendelijk. Een krachtige polari
satie ten gunste van een nationale machtspol itiek kan anderzijds de 
verhoudingen in het leefmilieu van alledag danig verstoren. En waar 
legt men nu de prioriteiten en wie doet dat en met welk recht? 

Het mag wel duidelijk zijn dat de discussie over deze vragen nog lang 
kan duren. De beginselen van goed bestuur zijn daarvoor vrijwel altijd 
voldoende rekbaar. Maar als er te lang wordt gevochten over de vraag 
wie de brandweer mag bellen, zal in geval van brand de discussie 

• Dr. Vollebergh is hoogleraar aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Katholieke 
Universiteit en directeur van het GemeenschappelUk Instituut voor Toegepaste Psychologie 
te Nijmegen. In 1958 IS hU in Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift over "Bijscholing 
VOOr volwassenen". Hij heeft diverse artikelen gepubliceerd over sociaal beleid, organisatie 
en bedrUfspsychologie. (Red.). 
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gauw overbodig zijn. Het is daarom wel van belang op de beleidsbe
paling wat nader in te gaan. 

Doelstrategie 

Discussies over doelstellingen hoort men momenteel overal en soms tot 
vervelens toe '. Dat hangt ermee samen dat het een goede zaak is die 
soms niet optimaal wordt ingekleed. Het formuleren van doelstellingen 
is een voorwaarde voor een bewuste beleidsbepaling. Een gedetailleerde 
uitwerking ervan is echter alleen mogelijk als de situatie waarin men 
zich bevindt, voldoende overzichtelijk is. Zijn er zeer veel uiteenlopende 
invloeden werkzaam, dan is het beter te volstaan met het aanduiden 
van een globale richting en daarna aan de hand van concrete situaties 
en acties nader te bepalen hoe die globale doelstelling hier en nu moet 
worden geconcretiseerd. Zo kiest men een strategische opstelling, men 
rekent op spel en tegenspel en ontneemt zichzelf niet de mogelijkheid 
om langs een andere weg vooruit te komen. 

Bij een nadere analyse van de werksituatie in de onderneming lijkt 
centraal te staan een toenemende zelfbepaling van de mens in zijn 
werksituatie. Het gaat daarbij niet alleen over werkoverleg, maar even
zeer over ondernemingsraad en vakbeweging. Het bereiken van reële 
resultaten is echter ook afhankelijk van de toegankelijkheid van de 
macht. Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen en niemand blijft 
lang tevreden met het lezen van receptenboeken. Ten slotte is ook de 
wijze waarop leiding wordt gegeven, van zo ingrijpend belang dat 
democratisering van het leiderschap tot de belangrijkste doelstellingen 
mag worden gerekend. 

Het strategisch hanteren van die drie doelstellingen - zelfbepaling 
van de mens, toegankelijkheid van de macht, en democratisch leider
schap - brengt met zich mee dat in concrete situaties en acties wordt 
geprobeerd resultaten te boeken die in deze lijn liggen. Daarbij moge 
men bedenken dat de drie genoemde doelen onderling zodanig samen
hangen dat echte vooruitgang op een van deze punten betekenis heeft 
voor de andere. Een discussie over onderlinge prioriteiten zal daarom 
soms minder relevant blijken dan een op één van deze doelen gerichte 
actie. 

Toenemende zelfbepaling 

Soms lijkt het wel of de zelfbepaling van mensen een eenvoudige zaak 
wordt gevonden: als men de mensen maar de kans zou geven, zouden 
ze onmiddellijk hun lot in eigen handen nemen. Dat is natuurlijk maar 
ten dele waar. Menigeen heeft zich van het maatschappelijk gebeuren 
gedistantieerd, is vervreemd en gaat zijn eigen weg. Vele anderen 

, Vgl. J. 1. A. Vollebergh: "Medezeggenschap, een ideaal in ontwikkeling"; in: "Congres 
Medezeggenschap, mei 1970"; uitg. NKV, Utrecht, 1970. 
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hebben uitgesproken ideeën: over wat zij zelf zouden willen hebben, 
over verbetering van het milïeu of over een meer sociaal leefklimaat, 
maar wij zijn nog geen meesters in het leven met belangentegenstel
lingen. De mondigheid van sommigen heeft wat te veel belang bij de 
onmondigheid van anderen. 

Toenemende zelfbepaling veronderstelt dus allereerst een beïnvloeding 
van de mentaliteit, een "educatieve strategie" die verder reikt dan het 
onderwijs, maar ook denkt aan vormingswerk en bedrijfsopleidingen. 
Wie wil deelnemen aan het bestuur van zijn wereld, zal bewust en 
kritisch moeten denken, moeten weten hoever zijn kennis reikt en in 
hoeverre gebrek aan deskundigheid hem werkelijk moet weerhouden 
een mening te hebben. 

In het bedrijfsleven is die zelfbepaling dikwijls aan de orde. Zij speelt 
een hoofdrol bij de formulering en beoordeling van het sociaal beleid. 
Daarbij zij onmiddellijk aangetekend, dat dat meer omvat dan perso
neelsbeleid in enige zin. Het heeft betrekking op het gehele onderne
mingsbeleid, bezien vanuit alle werknemers en al hun belangen. Daarbij 
treedt het individuele aspect steeds meer op de voorgrond. Loopbaan
beleid als overkoepeling van werving, selectie, opleiding, om- en bij
scholing ook in de tweede levenshelft, wordt een centraal beleidsdoel. 

Via het sociaal beleid komen verder allerlei vraagstukken van arbeids
organisatie binnen het bereik van de werknemers. Ook hier wordt al 
vlug gezegd dat bijv. een ondernemingsraad te dien aanzien meestal 
niet deskundig is, maar het gaat er ook niet om de ondernemingsraad 
te overtuigen. Het gaat er veeleer om dat de ondernemingsraad zich 
ervan kan vergewissen dat dergelijke beslissingen met voldoende zorg 
en overleg worden omgeven. De ondernemingsraad zal dikwijls moeten 
volstaan - evenals trouwens commissarissen en directies - met globale 
toetsing en evaluatie van plannen en resultaten. Dat zit aan de arbeids
verdeling in onze moderne organisaties vast. 

Toenemende zelfbepaling van de mens houdt daarbij in dat in de diverse 
instanties en groeperingen ruimte moet worden gemaakt voor de inbreng 
van de uiteenlopende belangen en invloeden van de betrokkenen. En 
men moge daarbij bedenken, dat een groeiende kritische zin en be
voegdheid tot oordelen de verschillen in inzicht eerder zal vergroten 
dan verkleinen. Eenvoudige oplossingen worden daardoor èn minder 
aanvaardbaar èn minder toereikend. Verwarring, tegenstellingen, com
municatiestoornissen en wat al niet meer zijn normale begeleidingsver
schijnselen. Het is goed dat verderop, bij een nadere analyse van de 
zeggenschapsstructuren, te bedenken. 

De toegang tot de macht: democratische controle 

Over dit onderwerp wordt nogal eens gesproken op een veel te formele 
wijze, alsof het alleen om bevoegdheden gaat. Dat blijkt ook bij de 
discussie over de bevoegdheden van de ondernemingsraad, die uitge-
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breid zouden moeten worden omdat in een aantal situaties de onderne
mingsraad alleen adviseren mag. Nu is uitbreiding van de bevoegdheden 
van de ondernemingsraad tot goedkeuring van alle "belangrijke" be
leidsbeslissingen op zichzelf een goede zaak, maar tegelijk wat onwer
kelijk, want wat doet een ondernemingsraad als de directie stelt dat 
afwijzing van een voorstel tot de ondergang van de onderneming kan 
leiden? Wat doet trouwens in de huidige situatie een directie als de 
ondernemingsraad meedeelt over een voorstel volstrekt negatief te 
adviseren en dat niet onder stoelen of banken te zullen steken? Het 
lijkt misschien wat paradoxaal te stellen, dat de directie, die de grootste 
feitelijke macht heeft, op grond van deskundigheid en positie, juist 
daarom eerder bereid zou moeten zijn de formele bevoegdheid tot goed
keuring aan de ondernemingsraad te geven. Het is echter de vraag of 
de ondernemingsraad blij moet zijn als hij op die wijze formeel "mede
plichtig" wordt aan elk besluit, dat hij goedkeurt. In elk geval is het altijd 
goed te bedenken dat we meer remedies hebben tegen tekortschietende 
ondergeschikten dan tegen tekortschietende leiders! 

Belangrijker dan deze discussie over de formele macht lijkt de feitelijke 
verwerkelijking van de grondgedachte van de huidige wetgeving. Deze 
biedt de mogelijkheid de toegang tot de macht aanzienlijk te vergroten 
en de beleidvoerende instanties op alle niveaus voor democratische 
controle open te stellen. Over democratische controle wordt dikwijls 
vooral gesproken als het gaat om beleidsinstanties, maar het begrip 
is ook in de sfeer van de dagelijkse leiding zeer goed bruikbaar. Daarbij 
valt het accent op een drietal punten: 

- openheid van beleid 

De leiding brengt haar beleidsvoornemens en plannen naar buiten en 
stelt ze voor discussie open. Zij moet er dus voor zorgen dat de bedoe
lingen van bepaalde maatregelen dUidelijk naar voren komen. Ook voor 
de leiding zelf leidt dat tot een zorgvuldiger en vooral veelzijdiger 
voorbereiding van beslissingen, tot beter uitgewerkte en beargumen
teerde stukken en - als het even kan - tot een meer verstaanbare 
taal. Openheid dwingt tot meer bewuste stellingname en stimuleert 
daardoor het tegenspel. 

- vervroeging van het overleg 

Het recht tot adviseren neemt in waarde toe naarmate het in een eerder 
stadium kan worden uitgeoefend. Het behoorde tot voor kort nog tot 
het beeld van de goede ondernemer, dat hij een kans of een probleem 
signaleert, een plan maakt om er iets aan te doen en dat ten slotte kant 
en klaar voorlegt aan zijn commissarissen, financiers en medewerkers. 
Financiers en commissarissen waren in het algemeen geroutineerd en 
deskundig, zij hadden aan een half woord genoeg en luisterden daarom 
liefst naar beknopte en volledige plannen. Nominale commissarissen 
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hoefden niets te begrijpen. Medewerkers werden geacht het besluit in 
dank aan te nemen en uit te voeren. Dat is nu anders. Belangrijke zaken 
worden met en soms door de medewerkers voorbereid en er is nog 
maar zelden sprake van eenmanswerk. Gegeven het feit dat in grote 
organisaties geen geheimen bestaan - behalve misschien voor de 
directie -, betekent dat dat zeer velen op de hoogte zijn van wat er 
binnenskamers aan de hand is. Vroegtijdig overleg is nu alleen al nodig 
omdat mislukte geheimhouding tot ongerustheid leidt. Het wekt eerder 
vertrouwen als men het overleg begint zodra het voornemen bestaat 
een bepaald probleem aan te pakken. Die vervroeging van het overleg 
geeft vertrouwen dat het advies tot zijn recht zal kunnen komen, omdat 
men ook nog kan bijdragen aan het vaststellen van de eisen waaraan 
een oplossing zal moeten voldoen. Dat is altijd ruimer dan het kunnen 
aannemen of verwerpen van een gecompliceerd plan waarin alles 
zozeer met alles samenhangt dat niemand nog iets durft te veranderen. 

- verantwoording over het beleid 

Ten slotte is het van belang voor democratische controle, dat verant
woording wordt afgelegd over het gevoerde beleid: een duidelijk ver
slag, beoordeling van het resultaat tegen de achtergronden van de 
oorspronkelijke plannen en toelichting op minder duidelijke punten. Dat 
alles aangevuld met de bereidheid vragen eerlijk te beantwoorden en 
een verklaring te geven voor onbegrepen beslissingen, kan een sfeer 
van vertrouwen scheppen waarin de vraag naar een strikt formele 
begrenzing van de bevoegdheden nauwelijks aan de orde komt, hoe 
belangrijk die in conflictsituaties ook kan zijn. 

Leiderschap 

Een belangrijke element in het gehele proces is het leiderschap. Niet 
alleen hebben de reeds beschreven ontwikkelingen zeer veel invloed 
op het optreden van leidinggevende functionarissen, maar ook de 
moderne opvattingen over organisatie luiden allerlei veranderingen in. 
Die veranderingen hebben twee dingen gemeen. Allereerst wordt een 
duidelijke erkenning gevraagd van de onmisbaarheid van ieders bijdrage. 
In veel gevallen eist namelijk iemands werk zoveel specifieke deskun
digheid dat iemand anders het niet op korte termijn kan overnemen. Dit 
leidt ook tot een toenemend besef van gelijkwaardigheid, met alle 
consequenties van dien. Vervolgens speelt in samenhang daarmee een 
grote rol de toenemende noodzaak tot delegatie van verantwoordelijk
heden en bevoegdheden en de toenemende vrijheidsgraad van de mede
werkers. Tegelijk worden de kaders waarbinnen iemand zich beweegt, 
maar centraal afgewogen en bepaald. Een organisatie wordt zo een 
veel subtieler samenstel van en samenspel tussen geleidelijk vrijer 
wordende mensen. 

Leiding geven wordt daardoor minder een verticaal gebeuren en de 
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structuren worden minder hiërarchisch. Dat betekent echter niet dat 
daardoor elke meer centrale bevoegdheid zou moeten plaatsmaken 
voor besluitvorming in groepen of raden en dat een volstrekt democra
tische structuur- allen beslissen over alles waarbij zij betrokken zijn -
gewenst zou zijn. Dat zou gewoon onmogelijk zijn omdat niemand zich 
daarvoor zelfs maar minimaal deskundig zou durven noemen. 

Men moet veeleer pleiten voor een nieuwe opvatting over leiderschap, 
die niet hiërarchisch is maar evenmin de leider beschouwt als uitvoerder 
van groepsbeslissingen. Men zou liever moeten spreken van geïnte
greerd leiderschap in die zin dat het gaat om een werkelijk leiderschap 
maar dat het berust op afspraken met en vertrouwen van de groep. Die 
afspraken hebben vooral betrekking op de taak en bevoegdheden van 
de leider en op de procedures die hij volgt. Er is dan dus een volwaardig 
spel en tegenspel mogelijk, terwijl toch aan de bijzondere positie van 
de leider in het netwerk van de organisatie recht wordt gedaan2. 

Dergelijke opvattingen over leiderschap zijn echter nog niet algemeen 
aanvaard. Voor veel mensen zijn ze nog onduidelijk en verwarrend. 
Velen vrezen ook, dat dergelijke gedachten ertoe zullen leiden dat te 
gemakkelijk en te veel impasses ontstaan. Zij zijn opgegroeid met 
andere visies op gezag, in vrees voor gezagdragers, zonder vertrouwen 
in eigen kunnen. 

De nieuwe structuren zullen pas goed functioneren als een verandering 
in mentaliteit in brede kring heeft plaatsgevonden, bij leiders én onder
geschikten. Dat op zichzelf is een aanleiding om een hoge prioriteit te 
geven aan de begeleiding van de reeds begonnen veranderingen en 
van de reeds ingevoerde nieuwe structuren. Dat geldt vooral voor de 
uitwerking ervan binnen de onderneming, waar dikwijls de onderne
mingsraad een eenzame pionier is die geen behoorlijk achterland heeft3. 

Medezeggenschap en bedrüvenwerk 

Over de ontwikkeling van de ondernemingsraad en de medezeggenschap 
is elders in dit nummer al geschreven. Toch is het niet mogelijk over de 
praktische aspecten van de medezeggenschap te schrijven zonder die 
achtergronden erbij te betrekken. Het gaat niet om een aantal betrek
kelijk geïsoleerde maatregelen, waarvan men er naar behoefte één of 
meer kan kiezen. Er is hier sprake van een complex geheel van wegen 
en middelen, die zodanig met elkaar samenhangen, dat het een het ander 
oproept. Democratisering of invoering van vormen van medezeggenschap 
betekent zowel hervorming van de ondernemingsstructuur als herziening 
van het sociaal beleid, nieuwe visies op het leiderschap, ondernemings
raden, werkoverleg en bedrijvenwerk. AI naargelang de situatie, de be-

2 Vgl. J. J. A. Vollebergh: .. Leiderschap en organisatie". in P. J. D. Drenth, P. J. Willems 
en eh. J. de Wolt (red.): "Arbeids- en organisatiepsychologie"; uitg. Kluwer, Deventer; 1973. 
'Vgl. o.m. J. G. Neeteson: "Een onderzoek naar medezeggenschap", in "Tijdschrift voor 
Efficiënt Directiebeleid" (TED), 1969, nr. 12, pag. 488-490. 
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trokken medespelers en belangen zal het zwaartepunt nu eens vallen 
op organisatorische maatregelen, dan weer op beleidsuitspraken of 
afspraken over procedures, nu eens op de rol van de ondernemings
raad, dan weer op het samenspel met de vakbeweging. 

Er zijn geen twee wegen: de weg van de ondernemingsraad en los 
daarvan de weg van de vakbeweging, gesymboliseerd in de tegen
stelling tussen werkoverleg en bedrijvenwerk. Er is maar één weg en 
als de ondernemingsraad daarin voorgaat, zal de vakbeweging volgen, 
maar als de ondernemingsraad te statisch zou zijn, zal de vakbeweging 
zeker proberen de leiding over te nemen. Deze kritische opstelling over 
en weer kan gemakkelijk leiden tot problemen tussen ondernemings
raad en vakbeweging en dat kan bepaald wel nadelige gevolgen hebben 
voor het doel dat beide voor ogen staat. Maar waar de ondernemings
raad meer kijkt naar de onderneming en het dagelijkse leef- en werk
klimaat van zijn achterban, is het wel begrijpelijk dat hij die niet in de 
waagschaal stelt voor landelijke doeleinden, tenzij natuurlijk zijn achter
ban harder roept dan zij meestal doet. 

Het komt erop neer dat het streven naar humanisering van de onder
neming - goed overleg met de leiding, kritische controle door de 
ondernemingsraad, verstandig leiderschap, delegatie van verantwoor
delijkheid en goed werkoverleg - eerder wijst naar een ideaal van 
harmonie. Tegelijk vormen de belangstelling voor maatschappijproble
men, het bezig zijn met allerlei kortslUitingen her en der in den lande, 
en de zorg voor groepen die tekort komen, voor de vakbeweging een 
duidelijke stimulans tot polarisatie. In zoverre het bedrijvenwerk voort
komt uit de democratisering van de vakbeweging4 en het werkoverleg 
uit de democratisering van de onderneming, zal het maximum van 
wederzijdse samenwerking zeker wel eens lijken op hinderlijk volgen. 

Het lijkt echter onjuist verzet aan te tekenen tegen het bedrijvenwerk, 
zoals ondernemers nogal eens doen. Democratisering van de vakbe
weging is een goede zaak. Verplaatsing van beleid en inspraak in de 
vakbeweging naar de voet van de organisatie, in plaatselijke afdelïngen 
én in bedrijven, is logisch en sluit aan bij gerechtvaardigde wensen van 
juist de actieve leden. Natuurlijk zal de kritische zin van die leden wel 
eens hinderlijk zijn, maar dat mag men van kritische mensen ook bij 
het werkoverleg en in de ondernemingsraad verwachten. Destructief 
wordt dat echter alleen als men welbewust elkaar gaat dwarsbomen, 
en dat is zeker niemands doelstelling. 

Dit standpunt zullen velen optimistisch, misschien zelfs naïef achten, 
maar het lijkt eerder realistisch. Men mag geen wonderen van vrede 
verwachten; integendeel, de tegenstellingen zullen best nu en dan ver
scherpen. Maar men gaat dat niet uit de weg door een van de partijen 
buitenspel te plaatsen. Bovendien moet men zich realiseren, dat een 

'Vgl.: .. Vakbeweging en onderneming", uiIg. Melaalbedrijfsbond NVV, 1970. 4e druk. 
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vakbeweging ook niet straffeloos de ondememingsraad het leven erg 
zuur kan maken of dwingen tot een koers die het leefklimaat in de eigen 
ondememing schaadt. Ondernemingsraad en vakbeweging delen goed
deels dezelfde achterban. 

Veel ernstiger is het probleem van de ongeorganiseerden, die recht 
hebben op hun plaats in de ondernemingsraad, maar verder meeliften 
met de leden van de vakbeweging. In de strijd tussen ondernemingsraad 
en bedrijvenwerk is dat waarschijnlijk een veel krachtiger onderliggend 
motief om te trachten de positie van de vakbeweging bij de ledenwerving 
te versterken door zelf de successen te behalen en dat n iet over te laten 
aan ongeorganiseerden in de ondernemingsraad. Dat zal echter zeker 
niet de normale gang van zaken zijn; daarvoor zijn te veel onderne
mingsraadsleden actief in de vakbeweging. 

Werkoverleg 

Tot slot is het de moeite waard aan het werkoverleg nog enkele woorden 
te wijden, omdat het zo wezenlijk is voor de democratisering van de 
onderneming. Werkoverleg is uitdrukkelijk bedoeld om de zeggenschap 
van de medewerkers te vergroten over hun concrete leef- en werk
situatie in de ondernemingS Zij moeten zelf hun wensen en ideeën 
formuleren en proberen ze zo goed mogelijk te realiseren. Dat heeft 
twee grote voordelen. 

Allereerst biedt het een ingang om tot een nieuwe waardering te komen 
van het begrip efficiency. Tot nu toe valt daarbij de nadruk op het 
langs de eenvoudigste weg bereiken van de door de leiding gestelde 
doelen. Efficiency is dus net zo ruim of schraal als de visie van de 
leiding op de doeleinden. Overweegt onder druk van de kosten een 
eenzijdig economische visie op de doeleinden, dan leidt efficiency tot 
een, ondanks redelijke materiële voorspoed, arm bestaan. Betrekt men 
echter andere waarden in zijn doelbepaling - en dat heeft het manage
ment in het algemeen tot op zekere hoogte gedaan -, dan moet de 
efficiency gemeten worden met die andere waarden als criterium. Maar 
nog steeds blijft dan de vraag in hoeverre bij de be pal ing van wat de 
leiding wil, reëel wordt ingespeeld op de behoeften van de direct be
trokkenen. De weerstand tegen efficiency lijkt dikwijls meer te zijn 
ingegeven door verzet tegen de keuze van de doelen dan door verzet 
tegen een doelmatige aanpak als zodanig. Zou men er nu in slagen 
via werkoverleg over die wensen een goed overleg te voeren, dan zal 
menigeen veel beter gemotiveerd zijn tot doelmatig werken. Hij heeft 
dan het gevoel dat het ook hemzelf ten goede komt. 

5 Vgl.: 
- J. J. A. Vollebergh: "Werkoverleg. een zinvolle vorm van medezeggenschap". in "Tijd· 
schrift voor Efficiënt Directiebeleid" (TED), 1970, nr 3, pag. 86-88; en in: "Handboek voor 
managers", 1971, pag. 2.86 - 501·507. 
- "Werkoverleg", rapport van de Stuurgroep Werkoverleg; uitg. NIVE, Den Haag, 1972. 
- "Werkoverleg", speciaal nummer van de "Gids voor Personeelsbeleid, Arbeidsvraagstukken, 
Sociale Verzekering", 1970, nr. 2 (augustus). 
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Vervolgens is een groot voordeel van werkoverleg dat het alle relevante 
kennis mobiliseert. Dikwijls berust die kennis namelijk bij een groot 
aantal mensen, verdeeld over alle niveaus van een organisatie, dus niet 
alleen bij chefs of specialisten maar ook bij uitvoerende medewerkers 
Zo is bijv. voor de constructie van apparatuur het oordeel van het be
dienend personeel van groot belang. Als om dat oordeel wordt gevraagd, 
zal dat vooral voor de betere medewerkers een duidelijke stimulans zijn. 
Tegelijk biedt het werkoverleg de specialisten een betere gelegenheid 
tot contact met de uitvoerende medewerkers dan normaliter het geval is. 

Werkoverleg zal dus niet beperkt moeten blijven tot meer algemene 
zaken, maar juist gericht moeten worden op concrete zaken als: 

- de werkzaamheden: werkregeling, werkverdeling, planning, werkme
thoden, apparatuur en gereedschap, lay-out van de werkplaats en zo 
meer; 

- de taakstelling van de afdeling: budgettering, produktienormen, kos
ten en opbouw van de kostprijs, kwaliteitsbewaking, afdelingsresultaten; 

- sociaal en personeelsbeleid in de afdeling: personeelsbezetting, 
ziekte, verloop, verzuim, oudere werknemers, introductie en opleiding, 
beloning, samenwerking en communicatie, leiding en het werkoverleg 
zelf; 

- de werkomstandigheden en accommodatie. 

Het is duidelijk dat zoveel zaken niet tegelijk kunnen of hoeven te 
worden aangepakt. Het gaat er primair om dat het werkoverleg zo ruim 
wordt opgevat, dat al naar de urgentie van de onderwerpen, op alle 
genoemde punten overleg mogelijk is. 

Enkele conclusies 

Het is niet gewenst voor de interne democratisering van de onderneming 
een receptenboek te schrijven. Dat komt vooral doordat democratisering 
in strijd is met allerlei gelijk-schakelende collectieve voorschriften. Toch 
is het misschien nuttig enkele algemene conclusies te trekken: 

1 De wetgever heeft in de loop van de laatste ja~en een basis gelegd, 
waarop een diepgaande vernieuwing kan steunen. Het woord is nu aan 
de sociale partners. Zij zullen inhoud moeten geven aan de juridische 
formuleringen. 

2 De ondernemingsraad zal zijn invloed, die zeer groot kan zijn, effec
tief moeten aanwenden en een goed gebruik moeten maken van zijn 
feitelijke macht, bijv. waar het gaat om het sociaal beleid en om benoe
mingen. Dat sociaal beleid is zodanig verweven met het ondernemings
beleid, dat de democratische controle over het ondernemingsbeleid 
langs die weg kan worden ondersteund. 

3 De vakbeweging heeft als doelstelling de belangen van de werkne
mers te behartigen en hen te helpen hun eigen boontjes te doppen. 
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Daarom zou de vakbeweging zowel via direct advies aan de onderne
mingsraadsleden als via het bedrijvenwerk de democratische organen 
van de onderneming sterk moeten maken. Mogelijke tegenstellingen 
tussen medezeggenschapsvormen zou de vakbeweging zeker niet op de 
spits moeten drijven, omdat zij dan met de ene hand de macht terug
neemt die zij met de andere geeft. 

4 De ondernemers doen er goed aan het werkoverleg duidelijk te 
ondersteunen als uitvloeisel van een op optimale ontplooiing van hun 
medewerkers gericht beleid. Zij doen daarbij verstandig de samenwer
king met de ondernemingsraad én met de vakbeweging gelijkelijk te 
stimul'eren. Polarisatie van werkoverleg en bedrijvenwerk zal geen enkel 
probleem oplossen, maar eerder de indruk wekken een manoeuvre te 
zijn om de medezeggenschap in te dammen. Belangrijk in dit verband 
is ook, dat werkoverleg inhoudt dat een duidelijke plaats wordt inge
ruimd voor het kader. Daarmee wordt de weg gebaand voor een diep
gaande vernieuwing van het leiderschap. 

5 Werkoverleg is alleen dan zinvol als het zich uitstrekt tot al die 
concrete onderwerpen waarmee de medewerkers in hun dagelijkse 
arbeid te maken hebben. Het hieruit voortvloeiende contact met de 
specialisten in de onderneming kan ook op dit punt een betere commu
nicatie en integratie bevorderen. 

6 Democratisering is afhankelijk van een ontwikkelingsproces van 
mensen. Het vraagt zorg en steun, nu en dan een flinke por, maar ook 
tijd voor uitwerking, bezinning en evaluatie. 
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Herverdeling van de inkomens 

A. H. J. Kolnaar'~ 

De oorspronkelijke probleemstelling voor dit artikel had betrekking op 
de inkomens- en de vermogens(her)verdel ing en vroeg bijzondere 
aandacht voor de voor het bedrijf relevante aspecten hiervan. Het is 
evenwel onmogelijk in het kader van een achttal bladzijden al deze 
zaken voldoende tot hun recht te laten komen. Daarom heb ik mij be
perkt tot de inkomensverdeling. Het misschien overigens veel diep
gaander vraagstuk van de vermogens(her)verdeling vergt zelfs bij een 
min of meer globale behandeling al minstens het tienvoudige aan 
pagina's. Wat het bedrijf vooral regardeert, komt naar ik hoop tussen 
de regels door voldoende uit de verf. 

Determinanten van de personele inkomensverdeling 

In de visie van vele economen wordt de inkomensverdeling bepaald 
door schaarstefactoren. Voor zover er sprake is van werkzame mede
dinging binnen de beroepsbevolking en van mobiliteit van produktie
factoren, luidt hun stelling dat op de duur gelijkwaardige arbeidspresta
ties gelijk zullen worden beloond. 

De theoretische achtergrond van deze uitspraak is tamelijk eenvoudig. 
Binnen een beroepsgroep zal degene die meer verdient dan zijn 
collega's als het er op aankomt alleen zijn arbeidsplaats kunnen be
houden door zijn verdiensten op hun niveau af te (laten) stemmen. Doet 
hij dat niet, dan wordt hij als het ware uit de markt geprijsd, nemen 
goedkopere krachten, die daartoe even geschikt zijn, zijn plaats in. Die 
anderen, hetzij mannen of vrouwen, moeten dan wel bereid zijn om 
naar die plaats toe te komen. Daarom is mobiliteit van arbeid een be
langrijke voorwaarde, wil de regel van gelijke prestatie, gelijke beloning 
ook interregionaal, dus ook internationaal, opgeld doen. Naarmate deze 
mobiliteit over de hele wereld op korte termijn kleiner is, zal de ver
wezenlijking van deze regel in dat verband langer op zich laten wachten. 
Maar ook op nationaal niveau kunnen sociale en culturele verschillen 
tussen regio's de mobiliteit belemmeren en zo een obstakel vormen op 

* Dr. Kolnaar is hoogleraar in de algemene leer en geschiedenis van de economie aan de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg, en lid van de Commissie Economische Mededinging. 
HU is in 1968 in Tilburg gepromoveerd op een proefschrift over "WerktUdverkorting en 
dynamiek". ZUn inaugurale rede was gewijd aan "Planning en prijsmechanisme". (Red.). 
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de weg naar gelijkwaardige beloningen. Hetzelfde kan van toepassing 
zijn op verschillen in mobiliteit én beloning tussen mannen en vrouwen. 
De woonplaats wordt immers in belangrijke mate bepaald door de 
arbeidsplaats van de man. 

Zelfs bij de hoogst mogelijke mobiliteit zal nog niet iedereen hetzelfde 
gaan verdienen. Om dit in te zien kan worden uitgegaan van een situatie 
waarin zoiets wel het geval is. Nu komen evenwel de verschillen in 
vraag en aanbod naar bepaalde soorten arbeid en beroepsgroepen om 
de hoek kijken. Daar waar het aanbod tekort schiet, zullen ondernemers 
geneigd zijn via loonoverbieding alsnog de openstaande plaatsen in hun 
bedrijf te bezetten. Spelen de werknemers mee, dan zal hun beloning 
relatief, ten opzichte van andere beroepsgroepen, gaan stijgen. Is, van 
de andere kant, bij een soort arbeid van een aanbodoverschot sprake, 
dan zullen de desbetreffende mensen geneigd zijn elkaar te onderbieden 
om aan het werk te komen. Hier zal de beloning dus gaan dalen. 

Met het bovenstaande wil inzichtelijk zijn gemaakt hoe vraag en aanbod, 
schaarsteverhoudingen, de instandhouding of totstandkoming van gelijke 
beloningen voor iedereen, dus over de beroepsgroepen heen, onmoge
lijk maken. De vraag die nu rijst, is of de zojuist aangeduide ontwik
kelingen in boven- en benedenwaartse richting wég van het gemeen
schappelijke uitgangsloon onbeperkt door zullen gaan. Het antwoord 
hierop is om meerdere redenen ontkennend. Zo heeft de stijgende 
beweging een bovengrens die wordt bereikt op het moment dat de 
betrokken soort arbeid aan de produktie-opbrengst n iet meer strookt 
met wat hij moet verdienen. De dalende lijn stoot op zijn beurt op een 
vloer waaronder de mensen niet langer bereid zijn te werken. Dit mini
mum is door de kosten van levensonderhoud bepaald. In onze maat
schappij ligt het meer institutioneel vast via het minimumloon. 

De bewegingen naar beneden of naar boven kunnen al voordat de 
respectieve grenzen bereikt zijn, afbreken. Dit komt doordat de oor
spronkelijke schaarsteverhoudingen, waarop ze geënt waren, zich in 
tweede instantie gaan wijzigen. Als een bepaalde soort arbeid duurder 
wordt omdat het aanbod te klein is ten opzichte van de vraag, kan de 
ondernemer gaan zoeken naar andere produktiemethoden, waarbij 
minder van die arbeid nodig is. Lukt hem dat, dan neemt de vraag en 
daarmee het aanbodtekort af. Vervolgens kan de ondernemer de met de 
bedoelde lonen samenhangende kostenstijgingen in de prijs van zijn 
produkt doorberekenen. Maar dan kan zijn afzet teruglopen, en daarmee 
weer de vraag naar arbeidskrachten. Ten slotte zullen de schaarste
verhoudingen veranderen omdat mensen van beroep gaan veranderen, 
gelokt door de hogere beloningen. 

Omgekeerde redeneringen kunnen steeds van kracht zijn in geval van 
een oorspronkelijk aanbodoverschot en dus van dalende lonen. In beide 
gevallen zal zo een gelijkheid tussen vraag en aanbod kunnen ontstaan 
voor de verschillende soorten arbeid bij een aangepaste beloningsvoet, 

44 Politiek perspectief, januari/februari 1974 



die evenwel niet met de oorspronkelijk gestelde grenzen hoeft samen 
te vallen maar eerder kan zijn bereikt. 

De boven besproken krachten zorgen er voor dat de inkomensongelijk
heid niet onbeperkt doorgaat. Het marktmechanisme legt, als het naar 
behoren kan werken, de inkomensspreiding aan banden. Of de inwoners 
van een land de verdeling die dan tot stand komt ook willen accepteren, 
is een tweede. In het navolgende zullen eerst enkele maatschappelijke 
consequenties van het voorgaande aangestipt worden om daarna stil te 
staan bij een herverdelingspolitiek. 

Nivellering door verbetering van het marktmechanisme en zijn 
onderbouw 

Wanneer het marktmechanisme werkelijk goed zou kunnen werken, zou 
onze inkomensverdeling minder scheef zijn. Dit impliceert dat dit functio
neren, evenals de omstandigheden waaronder zulks moet geschieden, 
te wensen overlaat. Een en ander zal aan de hand van de hiervóór 
ontvouwde gedachtengang worden toegelicht. Om dit inzichtelijk te 
doen introduceer ik het overigens kwantitatief ongrijpbare begrip 
"minimale scheefheid van de inkomensverdeling". Daarmee wordt die 
situatie bedoeld die aan de dag zou treden bij een optimaal werkend 
marktmechanisme. Synoniem ermee is "maximale nivellering". 

De minimale scheefheid wordt niet helemaal bereikt omdat allereerst de 
gelijke beloning voor de gelijke prestatie niet volledig actueel is. Het 
gebrek aan arbeidsmobiliteit speelt ons hierbij op korte termijr parten. 
Ergens anders gaan werken betekent immers ook vaak verhuizen, met 
alle eventuele ongerief en tegenzin van dien. Voor een deel is dit op 
te vangen met verhuiskostenvergoedingen, die derhalve inkomensnivel
lerend kunnen werken. Andere te overwegen maatregelen in dit vlak zijn 
de spreiding van onderwijs en mogelijk ook van cultuur. Over de diepste 
motieven voor het al dan niet mobiel zijn van arbeid tasten we nog 
dikwijls in het duister. Voor zover door de band tussen woonplaats en 
arbeidsplaats van de man het principe van gelijke beloning voor gelijke 
prestaties niet tot zijn recht kan komen over de geslachten heen, zou 
de sociale wetgeving in dit kader een handje kunnen helpen door de 
beloning van de vrouwen te koppelen aan die van de mannen. 

Zeker tussen de beroepsgroepen hangt de mobiliteit van arbeid samen 
met het onderwijs. Hierbij hebben wij niet alleen het onderwijs in de 
jeugdjaren op het oog, maar evenzeer de omscholingsmogelijkheden. 
Verbetering hierin kan een snellere aanpassing van vraag en aanbod 
voor de verschillende soorten gekwalificeerde en minder gekwalifi
ceerde arbeid in de hand werken, hetgeen de marktmechanismen ten 
goede komt en derhalve de feitelijke verdeling in de richting van de 
minimale scheefheid zal stuwen. De functie van het extern gedemocra
tiseerde onderwijs in de zin van "wie kan, mag studeren", gaat dus 
verder dan alleen het bieden van gelijke kansen. 
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Het onderwijs zal daartoe overigens wel prestatiegericht, beroeps
georiënteerd en wat dies meer moge heten, moeten blijven. Althans 
gedeeltelijk. Er is natuurlijk niets tegen - zelfs veel vóór - om, behalve 
dit mede door niveaus bepaalde gerichte onderwijs voor geselecteerde 
groepen, aan ieder lid van de samenleving een stuk sociale opvoeding 
te garanderen. Tenzij hieruit een geheel nieuwe mens zou resulteren, 
die aan concurreren en zo méér niet meer meedoet, zal het effect 
daarvan op de inkomens- en kennisverdeling echter gering zijn. Het
zelfde geldt voor de invloed van het sociaal opvoedend onderwijs op 
het later persoonlijk te verdienen inkomen van de studerende. De band 
tussen onderwijs en persoonlijk inkomen is veel duidelijker aanwezig 
binnen de sfeer van het beroeps- en kennisgerichte onderwijs. 

Scheert men niet alle onderwijs over één kam, dan zou het stuk onder
wijs dat de latere maatschappelijke positie meebepaalt, niet geheel 
gratis hoeven te zijn of te worden maar de bevoordeelde, ook eventueel 
later, best iets mogen kosten. Het algemene opvoedende onderricht 
(dat ook anders getint zal zijn qua studie-opzet, systematiek en selectie) 
kan men eenvoudiger onderbrengen in de rubriek "sociale lasten van de 
maatschappij in haar geheel" en dus individueel gratis ter beschikking 
stellen. De verschillende soorten onderwijs met hun variërende doel
stellingen worden niet alleen in de discussies over de inkomensproble
matiek slecht uit elkaar gehouden. 

Gelijke kansen voor iedereen wil dus in deze visie niet zeggen dat alle 
onderwijs gratis moet zijn. Maar ook al zou zo'n situatie wèl worden 
verwezenlijkt, dan nog vloeit daaruit op den duur geen volkomen inko
mensnivellering voort. Dit zou pas dan zo zijn als iedereen in principe 
overal geschikt voor was. Een hogere beloning voor een bepaald beroep 
wordt onder die omstandigheden weggevaagd door een via de poorten 
van het onderwijs op gang komende stroom extra arbeidskrachten die, 
aangelokt door de hogere verdiensten, deze door het overwinnen van 
de schaarsteverhoudingen juist weer teniet doet. Maar zover de talenten 
en mogelijkheden niet gelijk zijn gezaaid, kan zelfs met het beste onder
wijs weinig meer worden bereikt dan een uiteindelijke aanpassing van 
het aanbod aan de natuurlijke verdeling van die talenten: de juiste man 
op de juiste plaats voor zover hij beschikbaar is. De maximale nivelle
ring, de minimale scheefheid is daarom uiteindelijk hecht verankerd in 
een demografisch gegeven. Wanneer er een tekort is aan noodzakelijk 
gekwalificeerd personeel maar aanvulling hiervan via scholing en bij
scholing niet meer mogelijk is omdat er geen geschikte mensen meer 
voor zijn, dan zal dat in de inkomensverdeling zijn neerslag blijven 
vinden. 

Van groot belang blijkt intussen opnieuw de arbeidsmobiliteit en de 
daarbij spelende, belemmerende factoren. Werd hierboven gewag ge
maakt van de natuurlijke talentenverdeling, waar weinig aan te doen is, 
zonder twijfel bestaan er ook traditioneel, institutioneel en door machts-
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posities gegroeide obstakels die een vruchtbaarder uitgangspunt voor 
hervormingen leveren. Er zijn aanwijsbare voorbeelden van beroeps
groepen met bijzonder moeilijk te nemen toetredingsbarrières. Waar 
zulke beletselen voor het marktmechanisme soms wettig geregeld zijn, 
vaak op goede gronden, en van de andere kant de betrokkenen des
ondanks zelf hun inkomens of prijzen vaststellen, bestaat een wel erg 
on-harmonische situatie met legitiem ingebouwde mogelijkheden voor 
een economisch machtsmisbruik. Naarmate een beroep in sterkere mate 
door de overheid wordt beschermd, zou haar vinger in de pap van de 
loonvorming aldaar ook dikker moeten zijn. In het algemeen, maar zeker 
in het kader van de inkomensverdeling, moet bovendien steeds opnieuw 
worden bezien of de aanwezige wetteijke garnituur rond bepaalde be
roepen nog wel op zijn plaats is, niet is verworden tot het bekende 
bloemetje van Catharina. 

Niet alleen op wettelijke, ook op economische gronden onttrekken 
sommige beroepsgroepen zich aan de invloedssfeer van het markt
mechanime. In het voorgaande kwam de mogelijkheid ter sprake vraag 
naar en aanbod van arbeid in overeenstemming te brengen via op 
loonsverhogingen aansluitende prijsstijgingen die de afzet en daarmee 
de vraag naar arbeid in benedenwaartse richting kunnen beïnvloeden. 
Zoiets kan pas actueel zijn als de afzet echt reageert op prijsvariaties. 
Er zijn nochtans ook hier situaties waarin dat geen opgeld doet. De 
vraag naar medische diensten voor het zetten van gebroken benen zal 
niet erg gevoelig zijn voor de prijs daarvan. Schaarse, weinig prijsge
voelige produkten verschaffen de leverancier ervan een machtspositie 
met opnieuw de eraan inherente principiële kans op misbruik. 

Het zal vaak moeilijk zijn om hieraan effectief iets te doen. Men kan 
zich evenwel afvragen of de grote bedragen die met de overname van 
of de inkoop in bijvoorbeeld dokterpraktijken gemoeid zijn, al niet 
een hoog inkomen noodzakelijk maken. In dat geval heeft men te maken 
met een institutioneel en traditioneel gegroeid gebeuren waaraan met 
behulp van de overheid vaak wel wat te veranderen is. Zou zij deze 
kosten overnemen, dan konden de betrokken inkomens en ook de 
tarieven omlaag. Men moet zich dan wel afvragen of dit stukje nivelle
ring opweegt tegen de extra staatsuitgaven na aftek van de lagere 
tarieven voor de ziekenfondsen, enz. 

Een hinderlijke factor voor het marktmechanisme is de ongedifferentieer
de loonvorming. Op basis hiervan krijgt in het meest extreme geval" 
iedereen in onze situatie dezelfde nominale loonsverhoging, via de 
CAO's. Aldus worden onderlinge loonverschuivingen, toch dikwijls een 
signaal voor de activiteit van dat mechanisme, tegengehouden. Wij 
nemen gastarbeiders aan omdat voor het werk dat zij doen te weinig 
Nederlanders te vinden zijn, gegeven het geboden loon. Gezien de 
eruit voortspruitende sociale problemen, maar ook gezien de binnen
landse inkomensverdeling zou het aanbeveling hebben verdiend de 
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beloning voor het desbetreffende werk omhoog te stuwen, wat het 
marktmechanisme ook zou presteren. Een relatieve verlaging van inko
mens ligt in de lijn van dit mechanisme bij academici. Dergelijke ont
wikkelingen worden evenwel bemoeilijkt en vertraagd omdat uniforme 
loonronden voor te grote en te heterogene groepen arbeiders worden 
afgesloten, zodat de aanpassingen tussen de beroepsgroepen in het 
nauw raken. 
Met het oog hierop lijkt het op zijn plaats een wat grotere ruimte voor 
een meer gedifferentieerde en dus ook gedecentraliseerde loonvorming 
te bepleiten. Zij die binnen die ruimte te hard van stapel zouden lopen, 
komen daar op de duur, als ze zich uit de markt prijzen, wel van terug. 
De sociale nadelen van dit systeem voor met name de zwakkeren zijn 
met behulp van de minimum-inkomens al grotendeels ondervangen. De 
werknemers in de zwakkere bedrijfstrakken zijn ten slotte niet geholpen 
door hen toch dezelfde verhogingen te geven als de rest omdat juist 
daardoor hun arbeidsplaats nog eens extra in het geding komt. Dit alles 
knelt des te meer naarmate de prijzen van de eindprodukten, zoals in 
onze economie, in sterkere mate door buitenlandse factoren bepaald of 
- op iets langere termijn - zelfs gedicteerd worden. 

Uniforme loonronden belemmeren in ons land de werking van het 
marktmechanisme en bevorderen daarmee de afstand tussen de feitelijke 
en de minimale scheefheid van onze inkomensverdeling. Een in het oog 
lopend gevolg ervan kan de instandhouding van omvangrijke rent
inkomens zijn. Het gaat hier om dat gedeelte van het inkomen vóór 
belasting dat de genieter ervan kan missen zonder dat zijn bereidheid, 
evenals die van zijn collega's en eventuele opvolgers, om dezelfde 
functie te blijven uitoefenen verdwijnt. Bij voldoende flexibiliteit in de 
economie zouden mogelijk veel van deze inkomensdelen automatisch 
worden afgevoerd ten gunste van het totale beeld. Zeker niet álle, want 
ook het bestaan van rent-inkomens is uiteindelijk een kwestie van de 
natuurlijke talentenverdeling. Van de andere kant is juist een bijzondere 
eigenschap van primaire rent-inkomens dat zij kunnen worden weg
belast, zodat zij in de secundaire inkomensverdeling - na belasting -
nauwelijks van betekenis hoeven te zijn. 

Samenvattend: langs traditionele weg is nog steeds veel op te merken 
over onze inkomensverdeling. Helaas is de economische wetenschap 
vooralsnog te weinig toegerust om de minimale scheefheid van de 
inkomensverdeling of de omvang van de rent-inkomens te bepalen. Het 
is zelfs de vraag of zij ooit zover zal komen. Maar ook al zou dit ge
beuren, dan nóg wast al het water van de zee de mogelijkheid van een 
overheersende onvrede met zelfs de minimale scheefheid niet weg. 

Herverdeling als experiment 

In het voorgaande is gewezen op maatregelen in het institutionele vlak 
waarvan op lange termijn een nivellerende werking zou kunnen uitgaan. 
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Steeds meer dringt zich de vraag op of een rechtstreeks ingrijpen in 
het proces van inkomens- en prijsvorming niet reeds op korte termijn 
tot soortgelijke resultaten kan voeren. Velen achten de huidige stand 
van de inkomensverdeling immers onrechtvaardig, zonder dat overigens 
expliciet wordt of kan worden aangegeven wat dan wel een rechtvaar
dige beloning zou zijn. 

Het lijkt juist hierbij twee standpunten te onderscheiden Er zijn mensen 
die kennelijk bijna geen inkomensongelijkheid gedogen, en er zijn er 
die wel een zekere scheefheid accepteren. Wat hen bindt, is de over
tuiging van een te vergaande feitelijke ongelijkheid. Om een en ander 
scherper te stellen: de eerste groep verwerpt de hiervóór omschreven 
minimale scheefheid als het maximum haalbare, maar de tweede zou met 
hetzelfde concept vrede kunnen hebben. Welbeschouwd wijzen de eerst
bedoelden daarmee het marktmechanisme als motor van de economie af. 
Hun moet daarom een strikt geplande en geleide economie voor ogen 
staan. Bij die planning gaat het dan niet om prognoses die het mogelijk 
moeten maken economisch-politiek in te spelen op wat zich waarschijn
lijk voor zal doen, zoals hier te lande wordt beoogd, maar wel degelijk 
om dwingende taakstellingen met een daarbij aangepaste maatschap
pijvorm. 

Zolang er enige werkzame mededinging tussen de economische subjec
ten blijft bestaan en zolang ook de planning niet bij machte is de natuur
lijke verdeling van talenten en kwaliteiten te beheersen, is - hoe 
revolutionair het overigens allemaal mag klinken - deze maatschappe
lijke omwenteling eigenlijk maar een kurieren am Symptom. Zij laat de 
fundamentele oorzaken van de inkomensongelijkheid immers voor een 
belangrijk gedeelte ongemoeid. Gegeven de mens en zijn hoedanigheden 
is naar mijn smaak de maatschappij geen potje waarop veel dekseltjes 
passen: dat van de dwingende planning past wel heel slecht. Beseft men 
voorts hoeveel bevoegdheden de autoriteiten voor het doorvoeren van 
de planning moeten hebben, dan lokt het beeld al nauwelijks meer. Als 
er een type mens zou komen die altijd even kundig en getalenteerd 
is als zijn naasten en bovendien nooit meer wil hebben dan zij, wordt 
alles natuurlijk anders. Maar dit lijkt een wel erg romantisch utopisme 
of - als men wil - een utopisch romanticisme. 

Het besproken concept van de minimale scheefheid komt mij realisti
scher voor. Omdat dit - nogmaals - helaas niet kwantitatief is inge
vuld, blijft een daadwerkelijke pol itiek van directe nivellering een sprong 
in het duister. Zo'n politiek wordt gevoerd op de indruk dat er te hoge 
inkomens zijn, zonder dat kon worden vastgesteld waar precies en in 
welke mate. En juist daarom is die politiek riskant. Ook die van procen
ten en centen. Waar zij door de - door tijd en plaats bepaalde ~ 
minimale scheefheid heen zou schieten, werkt de nivelleringspolitiek 
averechts. Op korte termijn zal haar belangrijkste resultaat dan het 
optreden van werkloosheid onder de economisch zwakkeren zijn. 
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Het geluid valt te beluisteren dat werkloosheid niet zo erg hoeft te zijn. 
Zeker niet als de mensen - werklozen en werkenden - zich positiever 
tegenover dit sociale fenomeen zouden opstellen. In het kader van de 
nivelleringspolitiek zijn dan ook meerdere politici bereid die werkloosheid 
voor lief te nemen. Overal is iets voor te zeggen, maar ook hier rijzen 
vragen. De bedoelde mensen achten kennelijk het offer van de werk
loosheid kleiner dan de opbrengsten van de nivellering, en wel in 
termen van maatschappelijk welzijn. Maar waar is het criterium voor 
deze afweging van nutsverliezen en -winsten? Wie kan op enigszins 
objectieve gronden aantonen dat niet het omgekeerde het geval is? 
Waarom moet dan wèl de werkloosheid maar niet de inkomensverdeling 
anders worden gewaardeerd? 

Een tweede knellende vraag is wat er moet gebeuren om die werkloos
heid weer te doen verdwijnen. Zal dat achteraf misschien een restauratie 
van de oude situatie betekenen, ook wat de inkomensverdeling betreft? 
De kans daarop is heus niet zo denkbeeldig, omdat een nivellerings
politiek via de inkomensvorming ook al niet veel meer is dan het symp
toom bestrijden en de uiteindelijke oorzaken van de ongelijkheid onge
moeid laten. Maar als dat zo zou zijn, is deze politiek, met haar al dan 
niet anders gewaardeerde werkloosheidseffecten, vergeefs geweest. 
Waar niemand de antwoorden op deze vragen precies weet, is deze 
inkomenspolitiek een experiment en bovendien een erg riskant. 

Aan een inkomenspolitiek in de vorm van minder loonstijgingen of 
prijscompensatie voor de hogere inkomens kleven nog andere bezwaren 
in verband met de afwenteling. Bij een gelijke loon- en prijsstijging van 
20 procent gaat iemand met een marginaal belastingtarief van 50 procent 
- dat is een inkomen in de buurt van f 60.000 - er reëel na belasting 
10 procent op achteruit. Dit nog afgezien van eventuele minderingen op 
zijn loonsverhogingen in verband met kleinere prijscompensaties. Voor 
iemand die evenwel in staat is om door extra loonsverhogingen deze 
belastingverzwaring af te wentelen, geldt dit natuurlijk niet. De bedoelde 
politiek van kleinere loonsverhogingen voor de hogere inkomens is 
daarom discriminerend voor degenen die niet kunnen afwentelen, en 
laat de anderen ongemoeid. Zoiets kan vanzelfsprekend niet de be
doeling zijn. Toch wil men ze doorvoeren, zonder eerst te hebben nage
gaan of juist de ongrijpbare inkomens met hun afwentelingskansen echt 
gecontroleerd kunnen worden. Het laatste wordt wel gepoogd, maar er 
is nog geen enkele aanwijzing dat het kan. Daarmee is zo'n beleid voor
barig. Anderen zouden zeggen: voortvarend. 

Wij zijn het er in het algemeen over eens dat een nivelleringspolitiek 
in het begin tot extra inflatie zal leiden. Slaagt die politiek, dan zouden 
op de duur wegens verminderde onvrede volgens sommigen de loon
eisen en daarmee de inflatie juist terug kunnen lopen. Ik ben niet zo 
zeker van dit verband tussen inkomensongelijkheid en geldontwaarding, 
maar ik troost mij met de gedachte dat vooralsnog de wereldinflatie 
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in de prijsontwikkeling wel de boventoon zal blijven voeren. Zeker 
voor ons. 

Riskant, symptomen bestrijdend, voorbarig: het lijkt de moeite waard 
eens na te gaan wat het verdelingsbeleid uiteindelijk op zou kunnen 
leveren. Daartoe heb ik enige berekeningen uitgevoerd, steeds uit
gaande van de hypothese dat allerlei neveneffecten, in de vorm van 
minder besparingen of werkloosheid, uitblijven. Zij maken duidelijk dat 
de opbrengsten voor de lager betaalden zelfs dan bijna verwaarloos
baar zijn. Dit in verhouding tot de jaarlijkse normale groei, maar ook 
ten opzichte van de opbrengsten die de achter ons liggende herverdeling 
van de winsten naar de arbeidsinkomens heeft opgeleverd. Men moet 
al geweldig ver gaan om de lager betaalden één keertje zo'n 2 procent 
extra te geven, wat voor hen dan betekent dat ze niet in 18V2 maar in 
18 jaar één keer zo rijk zijn geworden. 

Daardoor wordt de vraag of het allemaal de moeite wel loont en de 
risico's wel voldoende dekt, nog klemmender. Maar als de lager be
taalden er nauwelijks baat bij hebben, zelfs niet bij zeer grote offers van 
de rijken (een verhouding tussen opbrengst en offer van ongeveer 
1 op 7), dan moet toch ook een andere opstelling tegenover de inko
mensverdeling haalbaar zijn. Om met des te meer nadruk het beleid 
te richten op zaken als in de vorige paragraaf besproken. 

Een laatste opmerking zij gewijd aan de bijzondere consequenties van 
de wel erg open Nederlandse economie voor de mogelijkheden van een 
economisch-politiek beleid. Ik vrees dat voor ons land het voeren van 
een zelfstandige politiek in dit vlak, dus ook van de inkomens- (en de 
vermogens-)verdeling, op iets langere termijn zo goed als onmogelijk is. 
Eventueel geboekte korte-termijn-successen worden bij de altijd nood
zakelijk volgende aanpassingen aan het buitenland doorgaans weer 
teniet gedaan. Bepaalde maatregelen blijken in verband met de openheid 
van onze economie zelfs op korte termijn al niet te effectueren. Een 
recent voorbeeld is de benzinedistributie. 

Wie meent dat Nederland een zelfstandige politiek kan voeren ten 
aanzien van inflatie, inkomensverdeling en wat dies meer zij, slaat de 
plank mis; integendeel, wij zijn economisch-politiek vrijwel machteloos. 
Dat is het harde gelag van onze open volkshuishouding. De schuld van 
deze machteloosheid ligt dus niet bij de overheid, noch bij werkgevers, 
werknemers of politici. Hoe dit echter ook zijn moge, het riskante en 
voorbarige van een eigen inkomensbeleid, waarover hiervóór al werd 
gerept, krijgt door dit alles nog eens een extra accent. 
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Controle op de economische macht 

G. Gerritse'" 

Het ondernemingsgedrag geniet een grote en nog groeiende belang
stelling. Fusies en concentraties en het kopen en verkopen van bedrijven 
worden niet alleen meer door aandeelhouders met belangstelling ge
volgd. Reorganisaties en bedrijfssluitingen en het loven en bieden bij 
overnamepogingen hebben het besef doen rijzen dat er bij onderne
mingen een stuk macht ligt dat om ook voor de betrokkenen vaak 
onnaspeurlijke redenen en belangen plotseling de levensomstandigheden 
van honderden of duizenden zonder hun medeweten of goedkeuring 
totaal kan veranderen. 

De zeer begrijpelijke gevoelens van onbehagen of regelrechte angst 
kunnen zich ontladen in heftige afkeer tegen machtige ondernemingen 
en alles wat daaraan verbonden wordt geacht. De verworpen onder
nemingsacties zijn niet strijdig met de wet, toch worden ze als "fout", 
als "machtsmisbruik" aangevoeld. De bedreigden vragen bescherming in 
hun machteloosheid. Traditionele beschermers van de machtelozen, 
zoals de vakbeweging, staan vaak met lege handen omdat er geen strijd 
is met geschreven regels. Zelfs de overheid erkent, het loven en bieden 
om ondernemingen met lede ogen aan te zien. 

De problemen rond het bestaan van economische machtsposities zijn 
deel gaan uitmaken van de opvattingen en handelingen in het sociaal
economisch beleid in Nederland. De roep om vernietiging en controle 
van economische machtsposities houdt aan. Het is de taak van politieke 
partijen zulke wensen te toetsen en eventueel in beleidspunten te 
vertalen. In het navolgende wordt gepoogd een bijdrage aan de ge
wenste bezinning te leveren door na te denken over het begrip econo
mische macht, de hantering van deze macht en de controle erop. 

Macht en economische macht 

Onder macht verstaat men in het algemeen het vermogen tot beheersen. 
De minder kunnende, de minder vermogende is afhankelijk of kan 
afhankelijk gemaakt worden van de meer vermogende. Economische 
macht is macht op het sociaal-economisch terrein. De huidige minister-

* Drs. Gerritse, lid van de CHU, is economisch medewerker op het stafbureau van het 
ministerie van Landbouw. Tevoren was hij economisch adviseur van het CNV en lid van het 
Economisch en Sociaal Comité van de EG. (Red.). 
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president, drs. J. M. den Uy/, zei op de landelijke Economenconferentie 
in 1969: "Bij economische macht gaat het om de mate van afhankelijk
heid waarin economische subjecten zich ten opzichte van elkaar bevin
den"l Prof. dr. H. 1. van Zuthem definieert aldus: "Macht is de moge
lijkheid het gedrag van anderen te continueren of te wijzigen overeen
komstig eigen doelstellingen. Spreken we over economische macht, 
dan dient aan deze definitie te worden toegevoegd: op het terrein van 
produktie en consumptie"2. Prof. dr. W. A. A. M. de Roos komt na het 
bezien van diverse opvattingen en definities tot de omschrijving: 
"Economische macht is de mogelijkheid om in het economisch verkeer 
de voorwaarden waarop men aan dit verkeer deelneemt zelf te bepalen, 
terwijl deze mogelijkheid vooral is gebaseerd op een rijkdom aan mid
delen enjof een groot marktaandeel"3. 

Deze definities tezamen geven een aantal factoren die de economische 
macht kenmerken. Haar terrein wordt omschreven als het economisch 
verkeer, dat dan nader wordt aangeduid als het terrein van produktie 
en consumptie, vanzelfsprekend met wat tussen deze twee I igt. Deze 
economische macht kan geacht worden groter te zijn naarmate de drager 
ervan grotere zekerheid heeft dat hij zijn doeisteil ingen bereikt. Als 
machtsbases worden genoemd rijkdom aan middelen en een groot 
marktaandeel. Bij deze middelen zal men moeten denken aan produktie
middelen maar ook aan koopkrachtige vraag. 

Bij economische macht moet zeker niet alleen gedacht worden aan 
ondernemingen. Consumenten beschikken over economische macht 
door hun beschikking over koopkrachtige vraag, die zij in verschillende 
richtingen kunnen aanwenden, waardoor zij het gedrag van de onder
nemers beïnvloeden. Werknemers hebben macht door hun beschikking 
over de arbeid die de ondernemers behoeven. De economische macht 
van een individuele consument of werknemer zinkt in de regel in het 
niet bij de macht van een onderneming, die altijd een samenballing 
van economische potentie is. Dat is een van de voornaamste redenen 
van het ontstaan van werknemers- en consumentenorganisaties. 

In het algemeen kan men stellen dat geld, goederen en kennis de voor
naamste bases voor economische macht zijn. Van Zuthem noemt nog 
twee machtsbases, te weten: het aantal en de arbeidskracht. Deze twee 
zijn deels aspecten van de eerste drie. 

Economische macht van ondernemingen 

Wanneer we de beschouwingen over economische macht meer gaan 
toespitsen op het hoofdonderwerp van deze artikelenserie, de onder
neming, dan is daar economische macht het vermogen tot beheersing 

1 J. J. Kuyten (red.): .,Concentratie in het bedrijfsleven"; uitg. Kluwer, Deventer; 1969; pag. 94. 
2 H. J. van Zuthem: "Inleiding in de economische sociologie"; uitg. De Bussy/Oosthoek, 
Amsterdam/Utrecht; 1973; pag. 107. 

W. A. A. M. de Roos: "De economische machtspositie"; uitg. Stenfert Kroese. Leiden; 
1969; pag. 29. 
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van de relaties van de onderneming in het economisch leven. De voor
naamste relaties van een onderneming zijn haar werknemers, haar 
afnemers, haar leveranciers en haar concurrenten. Daarbij horen ook de 
leveranciers van vreemd kapitaal en bij "verzelfstandigde" onderne
mingen in wezen ook de leveranciers van eigen kapitaal. 

De omvang van de economische macht van een onderneming wordt 
bepaald door het totaal van de middelen waarover zij beschikt, maar 
ook door de kracht van haar relaties. Dezelfde middelen geven een 
onderneming meer macht wanneer zij geen concurrenten en geen vak
organisaties aantreft dan wanneer zij deze wel ontmoet. De machts
omvang wordt dus niet alleen door absolute grootte, maar ook heel 
sterk in verhoudingen bepaald. Vakbeweging en consumentenorgani
saties zijn voor een onderneming, evengoed als haar concurrenten, 
tegenkrachten die de mate van haar economische speelruimte begrenzen. 
Een onderneming vergroot haar eigen economische macht dus niet 
alleen door haar eigen hoeveelheid middelen te vergroten maar even
zeer door de sterkte van haar "tegenkrachten" te verkleinen of te 
neutraliseren. Een goed voorbeeld daarvan zijn ondernemersafspraken 
over bijv. marktverdeling, gezamenlijke prijspolitiek en het één lijn 
trekken tegenover de vakbeweging. De ondernemingen zijn dan op deze 
terreinen voor elkaar geen tegenkrachten meer, zij beperken de onder
linge mededinging. 

leder die beschikt over economische middelen, beschikt dus over 
economische macht, waarvan de omvang door de feitelijke situatie wordt 
bepaald. In zoverre de economische macht van een bedrijf tot uiting 
komt in verbetering en vergroting van de produktiemethoden, met als 
resultaat betere en goedkopere produkten, wordt dit graag aanvaard. 
De onrust ontstaat pas bij het hanteren van economische machtsposities 
op een wijze waardoor vele andere economische subjecten zich ge
schaad of bedreigd voelen in hun doelstellingen. Wanneer de macht zo 
gehanteerd wordt, spreekt men van machtsmisbruik. Dat zou men 
kunnen omschrijven als het zodanig gebruik van economische macht, 
dat waarden en doelstellingen van (groepen) individuen of van de 
samenleving als geheel worden aangetast in een mate en op een wijze 
die volgens de in de betreffende samenleving heersende opvattingen 
te ver gaat, zonder dat er strijd met wetten ontstaat. 

Het begrip machtsmisbruik verandert met de heersende opvattingen, en 
daarmee verandert dan tevens de beoordeling van de hantering van de 
economische macht. Als voorbeelden van handelingen waarover de 
oordelen veranderd zijn, kunnen worden genoemd (massaal) ontslag en 
bedrijfsbezetting. Het ontslaan van mensen wordt in toenemende mate 
aan banden gelegd en afvloeiingsregelingen zijn een vanzelfsprekend
heid aan het worden. Wat betreft bedrijfsbezetting hoort men tegen
woordig zeggen: "het is wel in strijd met de wet, maar ... "; dit 
suggereert dat de wet achterloopt. 
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Behalve de positie van haar directe relaties kan de onderneming bij 
het hanteren van haar economische macht ook waarden en doelstel
lingen van de samenleving als geheel beïnvloeden. Wanneer de doel
einden van de onderneming in dezelfde richting gaan als die van de 
samenleving, zal deze machtsuitoefening positief gewaardeerd worden. 

Er kunnen echter ook maatschappelijke waarden en doelstellingen 
aangetast worden. Zo kunnen bijvoorbeeld geschaad worden: 

- de keuzevrijheid van het individu; 

- de doelmatige organisatie van de produktie; 

- een behoeftebevrediging die zowel naar niveau als aard aanvaar-
baar is; 

- een volledige en gespreide werkgelegenheid; 

- een rechtvaardige inkomensverdeling. 

Vormen van machtuitoefening die zulke schade kunnen veroorzaken, 
zijn onder meer: 

- prijsvaststeIl ing ver boven de kostprijs, hetgeen de inkomensver
deling beïnvloedt; 

- eenzijdige investeringsbeslissingen, waarbij verspillingen kunnen 
optreden en zowel het beleid ten aanzien van de werkgelegenheid als 
dat met betrekking tot de ruimtelijke ordening doorkruist kunnen worden; 

- belemmering van toetreding tot de markt door potentiële concur
renten; 

- het buiten de markt houden van nieuwe produkten en produktie
processen. 

De onderneming neemt haar beslissingen en hanteert dientengevolge 
haar economische macht met het oog op haar eigen doelstellingen. Zij 
hoeven in het geheel niet in overeenstemming te zijn met de doelstel
lingen van de maatschappij. In hoeverre een onderneming zich kan 
permitteren met haar doeleinden af te wijken van die van de samen
leving waarin zij werkt, hangt af van haar gewicht in en haar belang 
voor die samenleving, kortom van haar economische macht. De kans 
op een hantering van de economische macht van een onderneming op 
een wijze die in de samenleving als misbruik wordt aangevoeld, zal 
dus groter zijn naarmate die macht meer geconcentreerd en minder aan 
controle onderhevig is. Beide situaties doen zich voor naarmate meer 
beschikkingsmacht in minder handen is. Relatief belangrijker wordt de 
situatie waarbij de beschikking over de economische macht van een 
onderneming en dus de doelvaststelling in een samenleving ligt in 
handen buiten de samenleving (meest actueel: de Engelse penetratie 
in ons land). 

Bij de machtsuitoefening is er een verband tussen de macht van de 
onderneming en de machtsverdeling in de onderneming. Binnen de 
onderneming bestaan verschillende belangen, die deels samenvallen, 
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deels strijdig zijn, zoals de belangen van de kapitaalverschaffers, de 
leiding en de werknemers. De doelstellingen die de diverse groepen 
op grond van hun specifieke belangen voor de onderneming zouden 
willen vaststellen en waarvoor ze de economische macht van de onder
neming zouden willen gebruiken, zullen ook uiteenlopen. 

Naarmate de macht binnen de onderneming meer bij één bepaalde 
groep berust en naarmate de verantwoording die deze groep aan 
anderen schuldig is, geringer is, mag men verwachten dat de kans 
groter is dat de voor de onderneming gestelde doelen afwijken van de 
door de samenleving als geheel gestelde. Tegelijk wordt de kans groter 
dat de machtshantering van de onderneming als machtsmisbruik wordt 
aangevoeld. Een meer gelijke invloedsverdeling binnen de onderneming 
kan de scherpe kanten van de ondernemingsdoelstellingen afslijpen, 
zonder dat dit een garantie is tegen machtsmisbruik en voor maatschap
pij-conform gedrag. Een grote onderneming met arbeiderszelfbestuur 
kan evenzeer de consumenten uitbuiten of het ruimtelijke-ordenings
beleid doorkruisen als welke .. kapitalistische" onderneming ook. Alleen 
profiteren er in dat geval meer mensen van het misbruiken van de 
economische macht van de onderneming. 

De mogelijkheid van toetsing van de ondernemingsdoelstellingen aan 
de waarden en doelstellingen van de samenleving als geheel, aan "het 
algemeen belang" lijkt een noodzaak om misbruik van economische 
macht te voorkomen. 

Ontwikkelingen in de samenleving 

In de huidige samenleving doen zich enige ontwikkelingen voor die 
van invloed zijn op het bestaan en het gebruik van economische machts
posities. De technologische ontwikkeling leidt tot het ontstaan van 
grotere produktie-eenheden en tot de noodzaak van steeds grotere 
investeringen. Hierdoor wordt het tot ontwikkeling komen van grote 
ondernemingen gestimuleerd, terwijl het toetreden van nieuwe onder
nemingen tot de markt belemmerd wordt. 

De behoefte aan grotere markten wordt door de politieke werkelijkheid 
bevorderd. Ondanks alle feiten die aan de Europese Gemeenschap 
kleven, heeft zij een geweldige markt geopend. Niet alleen Europese 
ondernemingen maar ook hun concurrenten uit de Verenigde Staten en 
Japan hebben de gelegenheid aangegrepen. De ondernemingen zoeken 
hun positie te versterken op de markt en tegen hun concurrenten. De 
scherpere concurrentie leidt bij het hanteren van de economische macht 
tot het verdringen van de uitspraak "zoiets doe je niet" door .. we 
moeten wel". 

Het beeld van het bedrijfsleven in de Europese Gemeenschap en 
daarmee in het traditioneel sterk open Nederland wordt gekenmerkt 
door concentratie en internationalisatie. Volgens gegevens van de 
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Europese Commissie is het aantal concentraties in 1970 ten opzichte van 
1962 verdrievoudigd. Het aandeel van de grootste ondernemingen in 
de totale industriële omzet groeide aanmerkelijk (in Engeland nam het 
aandeel van de 100 grootste ondernemingen toe van 26 % in 1953 tot 
50 % in 1970, in West-Duitsland van 34 % in 1954 tot 50 % in 1970)4 
In Nederland bedroeg het aantal gevallen van concentratie en het aan
gaan van samenwerking in 1958 12, in 1962 48 en in 1969 3235, En als 
we de krant lezen, kunnen we vaststellen dat deze tendens sindsdien 
niet is afgezwakt. 

Op internationaal terrein ligt de machtsbundeling van ondernemingen 
ver voor op die van hun tegenkrachten, de overheid, de vakbeweging 
en de consumentenorganisaties. Deze worden als het ware verlamd 
door nationalisme en geharrewar over actiemethodes. De ondernemingen 
lopen derhalve uit in economische macht op hun tegenkrachten. 

Een beweging hieraan tegenovergesteld is die op het terrein van het 
ondernemingsrecht zoals die in Nederland gedurende de afgelopen 
jaren heeft plaatsgevonden. Er is wijziging gebracht in de structuur van 
de grote NV, de bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn wat 
uitgebreid, er kwamen (privaatrechtelijke) fusiegedragsregels en de 
verplichtingen tot publikatie van ondernemingsgegevens zijn verzwaard. 
Het komt neer op enige machtsverschuiving binnen de onderneming ten 
gunste van de werknemers en versterking van de externe verantwoor
dingsplicht. De vlucht in de BV is een reactie op het laatste. De maat
regelen ten aanzien van de werknemers en die betreffende de fusie
regels worden, gezien recente adviesaanvragen aan de SER, niet door 
iedereen bevredigend geacht. 

De Europese Commissie is voortdurend bezig om maatregelen te 
ontwerpen om de mededinging op het Europese vlak op een aanvaard
baar niveau te houden. Helaas is het gezag van de Commissie niet al 
te indrukwekkend. 

Voor het bepalen van een saldo zou ik willen zeggen dat er een sterke 
ontwikkeling is in de richting van groeiende economische macht, waar
tegen tegenstromen ontstaan zijn, die echter het juiste antwoord nog 
niet gevonden hebben. Met name de positie van de overheid is niet 
meer dan een kaderscheppende, de overheid mag n iet meer dan alge
mene regels geven. De parlementaire discussies rond de Selectieve 
Investeringsregeling hebben dit nog eens onderstreept. Bij de niet altijd 
even fraaie taferelen die zich afgespeeld hebben in de strijd tussen 
Nederlandse ondernemingen onderling of tussen Nederlandse en buiten
landse concerns om het overnemen van andere ondernemingen, kon de 
overheid niet anders dan haar droefheid uitspreken. 

• Bulletin van de Europese Gemeenschappen. 1973. nr. 7/8. pag. 16. 

5 H. W. de Jong: "Ondernemingsconcentratie"; uitg. Stenfert Kroese, Leiden; 1971; pag. 144. 

Politiek perspectief, januari/februari 1974 57 

1 



----------------------------------------------------=~--, 

Politieke uitspraken rond de economische macht 

Politieke partijen en regeringen houden zich in toenemende mate bezig 
met de onderneming en de economische macht. In het korte bestek van 
dit artikel wil ik mij beperken tot een aantal recente uitspraken van de 
kant van de christen-democratische partijen en de opvattingen van onze 
huidige regering zoals die tot nu toe gebleken zijn. 

Bij het gloren van het samengaan van de christen-democratische 
partijen is er de Groep van achttien geweest. Deze Groep heeft op 
22 april 1969 de tekst van een rapport over de economische macht van 
de onderneming vastgesteld6. Daarin werd economische macht omschre
ven als het invloed kunnen uitoefenen op de economische levensom
standigheden van anderen. Niet-verantwoord gebruik van economische 
macht werd geacht tot de realiteit van het leven te behoren. De aan
leiding tot zo'n gebruik (dus machtsmisbruik) zou volgens de Groep 
groter worden naarmate: 

1. de macht groter en minder gespreid is; 

2. de machtsuitoefening niet aan een verantwoordingsplicht gebon-
den is; 

3. er onvoldoende tegenmachten zijn. 

De Groep van achttien ontwikkelde een aantal gedachten over een 
beleid ten aanzien van de economische macht, waarvan hier de hoofd
lijnen worden weergegeven: 

a een beleid, onder meer omvattend mededingingsbeleid, vastigings
beleid en wettelijke maatregelen ten aanzien van fusies, moet zorgen 
dat de geconstateerde groeiende machtsconcentraties niet tot machts
misbruik leiden; 

b de verantwoording van het machtsgebruik dient versterkt te worden; 
herziening van de rechtsvorm van de onderneming, spreiding van de 
macht binnen de onderneming en inschakeling van de publieke opinie 
kunnen daaraan bijdragen; 

c vorming van tegenmachten, waarbij de consumentenorganisaties 
worden genoemd; 

d onderdeel van een dergelijk beleid is bezinning op de oriëntatie van 
de ,economische macht; hier ziet de Groep mede een taak voor de 
overheid, welke taak wat wordt toegespitst op onze verantwoordelijkheid 
tegenover de ontwikkelingslanden. 

Samenvattend kan men zeggen dat de Groep zich de noodzaak van 
controle op de economische macht heel goed kan voorstellen. Zij denkt 
daarbij zowel aan preventieve als repressieve maatregelen. 

Andere gezamenlijke uitspraken van de christen-democratische partijen 
over economische macht zijn te vinden in hun Schets van beleid voor 

6 In: "De rapporten van de Groep van achttien" (herdruk); uitg. KVP, Den Haag; 1971. (Red.). 
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1973 en komende jaren en in de Nota van de Contactraad, getiteld 
"Op weg naar de verantwoordelijke maatschappij - een politieke 
strategie voor de zeventiger jaren" (juni 1972). De Schets pleit o.m. voor 
stimulering van consumentenorganisaties, wettelijke regeling van machts
concentraties, uitbreiding van de publikatieplicht en, voor mijn conclusie 
belangrijk, controle door de overheid op het gebruik van economische 
macht, bijv. door "commissarissen algemeen belang". De Contactraad 
stelt dat een verantwoordelijke maatschappij vereist dat degenen die 
beslissingen nemen, gecontroleerd kunnen worden door degenen die 
van die beslissingen afhankelijk zijn. Dit geldt zowel buiten als binnen 
de onderneming. Gezocht moet worden, stelt men, naar "geëigende 
vormen om de gemeenschapsverantwoordelijkheid ten opzichte van onze 
grote ondernemingen gestalte te geven". Genoemd wordt o.m. marginale 
toetsing van fusies. 

De Regeringsverklaring van mei 1973 spreekt van het voornemen de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad uit te breiden, onder meer 
met een recht van beroep tegen kennelijk onredelijke ondernemersbe
slissingen. Tevens wordt aangekondigd het streven naar meer open
baarheid van ondernemingsgegevens en versterking van de consumen
ten. De Troonrede 1973 concretiseert dit met de aankondiging van SER
adviesaanvragen over de positie van de ondernemingsraad en het be
drijvenwerk van de vakbeweging. Het reeds gevraagde advies over 
voorafgaande inhoudelijke toetsing van fusies zal bespoedigd worden. 

Conclusie 

De economische macht van een onderneming wordt bepaald door het 
geheel van haar middelen en de mogelijkheden tot hantering daarvan. 
Een onderneming gebruikt haar economische macht om haar eigen 
doelstellingen te bereiken. Door deze machtsuitoefening kunnen anderen 
belemmerd worden in het bereiken van hun doelstellingen. In onze maat
schappijvorm formuleert in principe ieder economisch subject zijn eigen 
doelstelling, waarbij er geen enkele verplichting tot onderlinge afstem
ming bestaat. 

Diegenen die zich belemmerd voelen in hun economische ontplooiing, 
kunnen zich, al dan niet gezamenlijk, als tegenkracht opwerpen tegen 
de belemmerende macht. Bij het optreden van tegenmachten is er geen 
garantie dat het ontstane evenwicht bevredigend is of dat het niet in 
strijd is met het algemeen belang. Naar mijn mening heeft de overheid 
de taak naar passende middelen te zoeken om op te komen voor tegen
machten die te zwak blijven, en voor het algemeen belang zoals de 
overheid als waker daarover dit op een bepaald moment aanvoelt. 

De feitelijke ontwikkeling laat het toenemen van de macht van bedrijven 
zien, zowel ten opzichte van hun tegenmachten als tegenover de over
heid. Internationalisatie en concentratie dragen daaraan, in onderlinge 
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wisselwerking, belangrijk bij. Het onbehagen dat daardoor ontstaat, 
wordt versterkt door toenemende machtsspreiding op andere terreinen, 
zoals onderwijs en politiek. Politieke programma's en uitspraken onder
strepen de wenselijkheid van controle op de economische macht. 

De laatste jaren is een aantal maatregelen genomen die direct of indirect 
de machtsposities van de onderneming beïnvloeden. De voornaamste 
kenmerken zijn: 

1. ze betreffen de machtsverdeling binnen de onderneming (met name 
versterking van de werknemerspositie) ; 

2. ze versterken tegenmachten (publ ieke opin ie, consumenten); 

3. ze pogen het ontstaan van grote machten af te remmen of door 
soortgelijke te compenseren (mededinging, fusieregels). 

De toepassing van deze regels, waarvan de uitwerking voortgezet moet 
worden, schept onvoldoende garanties ten aanzien van de feitelijke 
machtsuitoefening, het beleid van de "machthebbers". Met name is 
het de vraag of het algemeen belang steeds voldoende ingewogen 
wordt. En het is de vraag of het controleren van een grote macht niet 
beter is dan uit angst voor de nadelen ervan ook de voordelen prijs te 
geven. Het lijkt onmogelijk om voor dat inwegen van het algemeen 
belang, voor de vergelijking van de doelstellingen van de onderneming 
met de maatschappelijke doelstellingen en voor de beoordeling van 
groepsevenwichten algemene regels te geven. De situaties verschillen 
naar tijd en plaats en per grote onderneming. 

Wanneer men deze zaken toch wil, lijkt de in de Schets van beleid ge
noemde "commissaris algemeen belang" de enige oplossing. Deze 
figuur zou in het ondernemingsbeleid op "afstandelijke" wijze moeten 
meespelen. Zijn bevoegdheden en zijn band met het algemeen belang 
verdienen nadere studie. Men zou voor het laatste bijvoorbeeld kunnen 
denken aan een "College van commissarissen algemeen belang", 
waarin overleg wordt gepleegd over wat het algemeen belang is. Een 
logische aanvulling is een beroepsmogelijkheid voor de bedrijven tegen 
het gedrag van een commissaris algemeen belang. 

Ondanks de vele bezwaren die er ongetwijfeld tegen in te brengen zijn, 
is het "soepel keurslijf" van een commissaris algemeen belang te ver
kiezen boven strakke en gedetailleerde regels die velen ten aanzien 
van de economische macht zouden wensen. Deze commissaris kan 
misschien helpen waar maken dat ook in een stelsel van vrije onder
nemingsgewijze produktie aandacht voor het algemeen belang reële 
inhoud kan hebben. 
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Controle op de multinationale 
onderneming 

W. J.l. Spie' 

Bovenstaande titel is niet door ondergetekende bedacht en ik heb ook 
geen uitvoerige uitleg gekregen over de bedoeling ervan. Om misver
stand te voorkomen: ik heb er ook niet om gevraagd. Of de vlag de 
lading zal blijken te dekken, is derhalve sterk afhankelijk van de vraag 
of ik die bedoeling al of niet goed heb aangevoeld. Het feit dat aan mij 
de uitnodiging uitging om over bovenvermeld onderwerp een paar 
gedachten op papier te zetten, rechtvaardigt in ieder geval de opvatting, 
dat het kennelijk om "een" vakbondsvisie te doen is. "De" vakbonds
visie is er niet, omdat nationaal noch internationaal de meningsvorming 
reeds is afgerond. Dat zal vooral in internationaal verband ook niet zo 
vlot het geval zijn, omdat de kijk van de onderscheiden vakorganisaties 
op de onderneming en op de wijze waarop de werknemer zich met die 
onderneming dient bezig te houden, van land tot land duidelijk uiteen
loopt. Dit artikel leent er zich niet voor, daarop uitvoerig in te gaan, 
maar duidelijk is, dat het verschil in inzicht samenhangt met een verschil 
in ideologische achtergrond. 

Voor mij geldt in ieder geval, dat ik ons vrije ondernemingsgewijze 
produktiestelsel met de nodige argwaan gadesla. Het verleden heeft 
genoegzaam bewezen, dat men van het inhoud geven aan de funda
mentele gelijkheid van mensen niet veel moet verwachten als men zijn 
hoop stelt op een maatschappijstructuur die aan het nastreven van het 
eigenbelang maximale mogelijkheden wil bieden. 

Oe situatie in Nederland 

We hebben met name in Nederland in de afgelopen jaren wel het een 
en ander gedaan om de excessen waartoe de praktijk van dit beginsel 
leidde, te bestrijden en in te dammen. Ons arbeidsrecht, onze sociale
zekerheidswetgeving, onze veiligheidswet en onze medezeggenschaps
wetgeving zijn daarvan de nodige voorbeelden. Niettemin, ook thans 
zijn er overwegingen te over om voor verdergaande wijzigingen te 
pleiten, zoals het feit: 

- dat een ongeremd welvaartsstreven, gedragen door de particuliere 
onderneming, gevaren in zich bergt voor fundamentele levensbelangen, 

• De heer Spit is, zoals bekend, voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond. Tevens 
IS hij lid van het dagelijks bestuur van de SER. (Red.). 
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door het in verdrukking raken van het biologisch evenwicht, van milieu
belangen (stank, vuil, lawaai), door het uitgeput raken van grondstoffen 
enz.; 

- dat het produceren van steeds grotere hoeveelheden goederen met 
zo weinig mogelijk mensen voor steeds grotere markten leidt tot toene
mende concentraties, met het gevaar van een economische machtsvor
ming die alles overheerst; 

- dat het wel en wee van ondernemingen van toenemende betekenis 
is, niet alleen voor de rechtstreeks met haar verbonden mensen, maar 
voor hele steden en streken; 

-dat de vrijheid van keuze van onderwijs, arbeidsplaats en besteding 
van eigen inkomen onevenredig zwaar wordt beïnvloed door de eisen 
die vanuit ons voortbrengingssysteem worden opgelegd; 

- dat het met ons voortbrengingssysteem samenhangend en sterk 
bevorderd eigendomsdenken leidt tot een te eenzijdig accent op de 
rechten van de verschaffers en bezitters van kapitaal àf de namens hen 
optredende bestuurders daarvan; 

-dat ons voortbrengingssysteem te weinig ruimte geeft voor de rechten 
op grond van andere titels dan eigendom, zoals het inbrengen van 
arbeid. 

Zoals gesteld, mede dankzij het werk van de vakbeweging zijn er o.a. 
in Nederland allerlei arbeidsrechtelijke regels tot stand gekomen, kennen 
we sociale verzekeringen en voorzieningen en hebben we voorts door 
het bevechten van reële loonsverbeteringen de materiële positie van de 
werknemers versterkt. Desondanks mag men stellen, dat de vervreem
ding en de geestelijke uitbuiting van de werknemers in de bij ons 
geldende produktieverhoudingen nog steeds voortduren. 

Deze geestelijke uitbuiting en vervreemding krijgt o.a. vorm in de 
werkomstandigheden, de stijl van leiding geven, het ontbreken van een 
individueel klachtenrecht en een beroepsrecht, de kwetsbaarheid bij 
bedrijfssluitingen, fusies en reorganisaties, maar bovenal in het richten 
van menselijke activiteiten op doeleinden waarop men geen of nauwe
lijks invloed kan uitoefenen. AI deze punten gelden zowel voor wat men 
de uitvoerende werknemers noemt als voor beambten, leidinggevend 
personeel en academici. De ondernemingstop bepaalt immers het werk
patroon, het personeelsbeleid en het doel waarvoor de beschikbare 
man- en kapitaalkracht zal worden aangewend. Geldt dit alles voor onze 
nationale verhoudingen en voor de binnen de nationale structuur werk
zame ondernemingen, des te meer is dat derhalve het geval voor de 
multinationale onderneming. 

Op de nationale onderneming werken globaal drie van de onderneming 
onafhankelijke krachten in, en wel: de wetgever, de rechterlijke macht 
en de vakbeweging. Zij dienen de controle op het ondernemingsge
beuren te realiseren en zijn de bouwers van de dammen en dijken die 
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moeten bewerkstelligen dat het vrije ondernemingsgewijze produktie
systeem niet essentiële menselijke waarden overspoelt. Daarin slagen 
zij nog maar gebrekkig en het bewerkstelligen van voldoende tegenwicht 
blijft om permanente bezinning op operationeel te maken instrumenten 
vragen, die daaraan kunnen bijdragen. In dit verband denk ik aan: 

- uitbreiding van het medebeslissingsrecht (vetorecht) van de onder
nemingsraad; 

- verduidelijking van de zelfstandige taak en positie van de gekozen 
ondernemingsraadsleden; 

- straffere vormgeving van de verantwoordingsplicht van de onderne
mingsraadsleden ten overstaan van de kiezers-werknemers; 

- doelgerichte en financieel goed onderbouwde aanpak van de scholing 
van ondernemingsraadsleden en daarmee gelijk te stellen functiona
rissen; 

- formalisering van de medzeggenschap in de kleine ondernemingen; 

- beperking van het aantal comm issariaten per persoon en een in het 
kader van een inkomensbeleid voor deze groep aanvaardbare beloning; 

- verdergaande publikatieplicht voor BV's; 

- uitbreiding van het enquêterecht tot andere ondernemingsvormen 
dan NV, BV en coöperatieve verenigingen; 

- regelen van het beroepsrecht overeenkomstig het desbetreffende 
SER-advies; 

- invoering van een klachtenrecht voor de individuele werknemer; 

- faciliteiten voor het vakbondswerk binnen de onderneming; 

- preventieve materiële toetsing van fusies zowel op mededingings-
politieke als op andere politieke gronden en het tegelijkertijd omzetten 
van de huidige SER-fusiecode in een wettelijke regeling. 

Internationaal rechtskader noodzakelijk 

Op mondiaal niveau, het speelterrein van de multinationals mankeert 
het rechtskader dat noodzakelijk is om tot een passende aanpak te 
komen. Noch een wetgever noch een rechterlijke macht is voorhanden 
en ook de derde partij - de internationale vakbeweging - heeft nog 
onvoldoende vingers om de zo dringend nodige vuist te kunnen maken. 
Voor zover er al invloed en controle is op multinationals, is dat dankzij 
de nationale, maar beperkte mogelijkheden van overheid en vakbe
weging. Duidelijk is echter, dat die nationale jas veel te krap is en 
nauwelijks in staat om ook maar de meest vitale delen te bedekken. 
De vergelijking latend voor wat ze is, moet worden vastgesteld, dat juist 
de multinationale onderneming in staat is zich te onttrekken aan de 
invloedssfeer van zowel nationale wetgeving als de contractuele zeker
heden die de vakbeweging op nationaal niveau wist af te dwingen. In 
sommige gevallen moet zelfs worden geconstateerd, dat multinationals 
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hun macht en invloed aanwenden om hun niet welgevallige politieke 
systemen en ontwikkelingen ongedaan te maken en/of om te buigen. 

Het fenomeen van de multinationals 

Over het fenomeen multinationale onderneming bestaat overigens nogal 
wat onduidelijkheid. We weten te weinig over de verschillende catego
rieën van multinationals, zoals bijv.: 

- de industriële concerns, die een samenhangend deel van de produktie 
en/of distributie verzorgen, 

- de conglomeraten, die opgebouwd zijn uit bescheiden tot zeer be
scheiden ondernemingen, en 

- de zich voornamelijk in de financiële sfeer bewegende internationale 
combinaties. 

Elk van deze categorieën bezit een eigen stijl van management en een 
eigen strategie, hetgeen Uiteenlopende consequenties met zich mee 
kan brengen. Het maakt immers een wezenlijk verschil of een interna
tionaal concern zich toelegt op het winstgevend voortbrengen en slijten 
van een bepaald produkt of een groep van produkten, of dat het doel 
van de ondernemingsactiviteit is gelegen in het realiseren van een zo 
hoog mogelijk rendement over het beschikbare kapitaal, waar dit dan 
ook voor moet worden aangewend. In het laatste geval is er namelijk 
sprake van een niet ongevaarlijke, hoge mobiliteit van het kapitaal, die 
tot verstorende speculaties aanleiding kan geven en heeft gegeven. 

Ofschoon er dus allerminst een toereikend beeld over de precieze 
werking en invloed van de onderscheiden categorieën multinationale 
ondernemingen bestaat, kunnen enige cijfers toch wel een, zij het grove 
indruk geven over wat zich afspeelt. Een indruk waartoe de drang naar 
winst en beheersing van markten, met gebruikmaking van moderne 
technologie en communicatiemogelijkheden leidt. Jaarlijks publiceert 
Fortune een lijst van de 400 grootste industrie-concerns, nl. de 200 
grootste binnen en de 200 grootste buiten de Verenigde Staten. De 
omzet van de 200 Amerikaanse ondernemingen bedraagt 371 miljard 
dollar. De omzet van de 200 niet-Amerikaanse ondernemingen beloopt 
236 miljard dollar. In de Amerikaanse ondernemingen zijn 11,5 miljoen 
mensen werkzaam en in de niet-Amerikaanse 12 miljoen. De grootste 
onderneming, General Motors, heeft een omzet van ± 19 miljard dollar, 
hetgeen meer is dan het nationaal inkomen van menig land. 

VN-studiegroep voor gedragscode 

Voornoemde gegevens zijn natuurlijk nog wel uit te breiden, maar een 
afdoend inzicht wordt niet verkregen en hoe zeer daaraan behoefte 
bestaat, blijkt op zich reeds uit een door de ECOSOC (Economische en 
SOCiale Raad van de VN) aanvaarde resolutie van juli 1972. Daarin wordt 
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opgeroepen tot een studiegroep, in de volgende bewoordingen: ,,(-) 
verzoekt de secretaris-generaal, in overleg met de regeringen, een 
studiegroep te benoemen van eminente personen uit openbare en 
particuliere kringen en op een brede geografische basis, die zeer goed 
bekend zijn met internationale, economische, handelspolitieke en sociale 
problemen en daarmee verbonden internationale betrekkingen, om de 
rol van de multinationale ondernemingen te bestuderen en hun invloed 
op het ontwikkelingsproces - in het bijzonder dat van de ontwikkelings
landen -, en ook hun gevolgen voor de internationale betrekkingen, 
om conclusies te formuleren die mogelijk gebruikt kunnen worden door 
de regeringen bij het nemen van hun soevereine besluiten betreffende 
de nationale politiek op dit gebied, en om aanbevelingen voor te leggen 
voor passende internationale actie, waarbij de studiegroep moet bestaan 
uit tenminste 14 en ten hoogste 20 personen". 

Het heeft tot medio 1973 geduurd voordat de gevraagde studiegroep 
kon worden geïnstalleerd, waarbij terzijde zij aangetekend dat ons de 
samenstelling allerminst heeft bevredigd, omdat het werknemerselement 
in de studiegroep nauwelijks een plaats heeft gekregen, en wat had 
nu meer voor de hand gelegen als men zich realiseert welke fundamen
tele werknemersbelangen in het geding zijn. Het werk van de studie
groep zou moeten leiden tot een gedragscode of code of fair conduct. 
In principe zouden we daarmee blij kunnen zijn, ervan uitgaand dat het 
geen samenraapsel van allerlei vaagheden wordt. De normen moeten 
concreet en controleerbaar zijn. Wat de concrete inhoud betreft, valt 
bijv. te denken aan het voorschrift: 

- dat de multinationale ondernemingen zich van elke politieke in
menging dienen te onthouden; 

- dat zij moeten zorgen voor sociale en humanitaire faciliteiten voor 
hun werknemers; 

- dat zij de basis-principes en eisen van de verdragen van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie in acht nemen; 

- dat zij niet zullen discrimineren naar ras, geloof en sekse; 

- dat zij vakbewegingsvrijheid en het recht tot onderhandelen van de 
vakbeweging zullen erkennen; 

- dat zij verplicht zijn tot zodanige publikatie van hun jaarverslag, dat 
aan de hand daarvan een goede beoordeling mogelijk is van hun doen 
en laten; 

- dat zij de wetten van elk land op het gebied van de medezeggen
schap zullen eerbiedigen en optimaal inhoud geven; 

- dat zij niet zonder inspraak van de werknemers en de desbetreffende 
nationale overheid bepaalde activiteiten zullen staken en/of verplaatsen, 
en 

- dat zij in desbetreffende gevallen zorg zullen dragen voor regelingen 
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die de sociale gevolgen van gehele en gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging (I 

zo goed mogelijk opvangen. t 

Met een gedragscode van de Verenigde Naties is evenwel het interna- ~ 
tionale vacuüm, waarvan vele concerns nu dankbaar profiteren om hun I 1 

eigen belang op uitstekende wijze te verzorgen, niet opgeheven. Be- q 
doelde code of fair conduct zien we bovendien niet op korte termijn tot q 
stand komen, laat staan de waarborgen die naleving ervan verzekeren. \; 
Dit laatste veronderstelt een wereldomspannende autoriteit, en met alle \1 
optimisme waarover een mens beschikt, valt niet in te zien dat op afzien- e 
bare termijn daarop uitzicht zou bestaan. Niettemin zullen we in die H 
richting moeten werken. (Overigens niet alleen vanwege de multinatio- c 
na/s). Binnen de internationale rechtsorde moeten geharmoniseerde Et 

wetgevingen tot stand komen die het de multinationale ondernemingen \l 

onmogelijk dienen te maken om verschillende landen tegen elkaar uit (. 
te spelen en slechts bedacht te zijn op het eigenbelang. ~ 

Ook positieve kanten 

Uit het voorgaande zal inmiddels duidelijk geworden zijn dat ik niet tot 
diegenen behoor die menen dat de multinationale ondernemingen tot de 
grond toe moeten worden afgebroken. Een dergelijke benadering is 
allereerst hoogst onrealistisch. We kunnen de klok immers niet terug
zetten naar een verleden waarin leven en werken zich voltrokken volgens 
een patroon waarbij voor internationale arbeidsverdeling nauwelijks 
plaats was en dat weinig of niet gemechaniseerd was. 
Bovendien zou uit een benadering die zich richt op ontmanteling van de 
internationale onderneming, weinig of geen begrip blijken voor het feit 
dat de internationale concerns ook een positieve bijdrage hebben ge
leverd aan kansen op welvaart en welzijn van grote groepen mensen. 
Multinationale ondernemingen betekenen in sommige opzichten een 
stimulans voor de groei, voor de werkgelegenheid; zij besteden grote 
bedragen aan research en hebben methoden ontwikkeld om de risico's 
aan het economisch handelen verbonden te beperken. Bovendien lopen 
een aantal van hen, althans in sommige ontwikkelde landen, niet achter
aan in de rij wat betreft hun sociale beleid ten opzichte van de bij hen 
in dienst zijnde werknemers. Ten slotte beschouwen wij het op zich niet 
als een veroordelingswaardige zaak, dat deze ondernemingen gebruik 
maken van de mogelijkheden die het moderne en intenser wordende 
mondiale handels- en betalingsverkeer biedt. 

De vakbeweging als tegenwicht 

Waar het echter aan mankeert, is dat de overheden en ook de vakbe
weging niet snel genoeg en op onvoldoende wijze uit de historisch 
gegroeide beperktheid van de nationale grenzen zijn getreden, om het 
vereiste tegenwicht te kunnen bieden. Beschikken de multinationale 
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ondernemingen derhalve over een operatiegebied waarin de te nemen 
beslissingen - los van een ruimer algemeen belang - vooral betrokken 
kunnen worden op het eigen beperkte maar maximale profijt, de oorzaak 
ligt mede bij de tekortschietende samenwerkingsvormen tussen nationale 
overheden en - het valt niet te ontkennen - bij een ontoereikende 
coöperatie tussen de vakbewegingsactiviteiten op het internationale 
vlak. 

Vast staat intussen wel, dat voorshands het zwaartepunt in de contra
strategie ten opzichte van de internationale bedrijven toch voornamelijk 
bij de vakbeweging berust, waarbij het erop aankomt te voorkomen, 
dat het vermogen aan mankracht. kapitaal, inventiviteit, kennis, leider
schap enz. dat in de multinationals is opgetast, als middel tot eenzijdige 
verrijking wordt aangewend. De vakbeweging zal erop uit moeten zijn, 
de multinationale ondernemingen te vangen binnen een kader dat haar 
kan dwingen rekening te houden met maatstaven van menselijkheid en 
rechtvaardigheid. 

Hoezeer dat noodzakelijk is, zou met een serie voorbeelden duidelijk 
zijn te maken, maar ik herinner slechts aan de Enka-affaire, in welk 
geval de werknemers zich gelukkig genoeg niet in de meest weerloze 
positie bevonden. In dit verband valt uit de Enka-affaire ook nog te leren 
hoe belangrijk internationale samenwerking van de georganiseerde 
werknemers kan zijn. Ofschoon er waardevolle aanzetten tot een contra
strategie aan vakbewegingszijde zijn, waarbij ik bijv. denk aan activi
teiten zoals de contacten op Europees niveau met de NV Philips en aan 
de pogingen om tot een Europees Vakverbond te komen, waarvan naast 
de IVVV-organisaties1 (waartoe het NVV behoort) ook de WVA-organi
saties2 lid zullen zijn - waartoe NKV en CNV behoren -, niettemin 
zal de vakbeweging voor die strategie steun moeten vinden bij maat
regelen van nationale en internationale overheden. 

Het ligt voor de hand om op internationaal niveau naast de reeds 
genoemde activiteit van de ECOSOC vooral te denken aan mogelijk
heden die de Europese Gemeenschap in zich bergt. Hier vinden we 
supranationaal rechts kader, waarvan men niet alleen gebruik zou moeten 
maken vanuit mededingingspolitieke gezichtspunten bekeken, zoals met 
het "Voorstel voor een verordening van de Raad van Ministers van 
de Europese Gemeenschap inzake toezicht op concentratie van onder
nemingen" het geval is, maar ook de niet-mededingingspolitieke aspec
ten zouden als toetssteen voor de aanvaardbaarheid van bepaalde 
concentraties in de beoordeling moeten worden betrokken. 

Conclusie 

Samengevat komt onze opvatting erop neer, dat eraan gewerkt moet 

I IVVV: Internationaal Verbond van VrUe Vakverenigingen. 
1 WVA: Wereldverbond van de Arbeid. 
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worden om mondiaal en in het kader van de Europese Gemeenschap E 
een rechtskader te creëren waardoor aan de multinationale onderneming r 

afdwingbare voorwaarden voor haar optreden kunnen worden gesteld. 

De vakbeweging zal zich zodanig moeten organiseren, dat ze het 
vereiste tegenwicht op het niveau van de multinationale onderneming 
kan bieden en tegelijkertijd pressie kan uitoefenen op nationale en 
internationale overheden om wetten en regelen te stellen die de mense-
lijke waarden beschermen en de rechtvaardigheid bevorderen. 

De hiaten in onze kennis omtrent de opbouwen samenstelling, de 
beslissingscentra en de besluitvormingsprocedures van de multinationals 
moeten worden opgevuld. Inzicht moet worden verkregen in de mensen 
en groepen die in dit soort bedrijven de toon aangeven en het beleid 
bepalen. Doorzicht is nodig in de criteria die het management hanteert 
in hun plannen op lange en korte termijn. Onderzocht moet worden 
welke kruisverbanden er bestaan tussen multinationale ondernemingen 
en welke verbindingen er in het personele en financiële vlak liggen met 
de internationale financieringscombinaties. Het idee van het WVA om 
een soort databank op te richten, waarin alle relevante gegevens worden 
verzameld, lijkt volop de moeite waard. 

De vakbeweging zal wegen en middelen moeten vinden om haar invloed 
en die van de werknemers op overeenkomstige wijze inhoud en gestalte 
te geven in de sfeer van de multinationals als in nationaal verband veelal 
is gelukt. Dat hierbij aanspraak kan en moet worden gemaakt op een 
doeltreffende materiële medewerking van de multinationals zelf, acht ik 
volstrekt gerechtvaardigd en redelijk. 

Ondersteuning van dit streven door nationale en internationale over
heden kan eerst dan en alleen daar op een effectieve wijze geschieden, 
als die overheid zelf is georganiseerd op een wijze die de toets van het 
democratisch beginsel behoorlijk kan doorstaan. 

68 Politiek perspectief, januari/februari 1974 

E 

I! 

pro 

w· 

Cf 
Vel 
Vé.' 

sc 
W 

dE 
pc 
D 
is l 

p~ 

W 

hi 
pc 
Vi 

lir 
br 
sc 
eE 
til 

U 

H. 
el 
sc 
gE 
liE 
hE 
Vi 

ki 

P 



3p 
19 

et 
19 
m 
e-

ie 
Is 
ln 
id 

~ rt 
m 
m 
et 
m 

~d 

te 
al 
~n 

ik 

r
n, 
~t 

4 

Boeken & brochures 

Ethiek van de inkomensverdeling 

P. J. Roscam Abbing: "Ethiek van de inkomensverdeling"; uitg. Kluwer, Deventer; 
1973; 547 pag.; f 65,-. 

Dit boek is hoogst welkom nu de 
problematiek van de inkomensverdeling 
in het sociaal-economisch beleid een 
belangrijke rol speelt. 
De na-oorlogse periode werd geken
merkt door een streven naar een snelle 
wederopbouw. In de daarop volgende 
periode stond de economische groei 
centraal. Afgelopen jaar stelde de 
vakbeweging het sluimerende probleem 
van de inkomensverdeling in alle 
scherpte aan de orde. Verwacht mag 
worden dat deze kwestie in de komen
de jaren het sociaal-economische en 
politieke gebeuren zal blijven beroeren. 
De grote verdienste van de auteur nu 
is, dat hij scherp aangeeft dat het 
probleem van de verdeling van de 
welvaart en het welzijn nauw samen
hangt met de sociaal-economische en 
politieke orde. Het tot stand brengen 
van een rechtvaardige inkomensverde
ling staat of valt met het tot stand 
brengen van het gewenste economi
sche systeem. Het boek heeft dan ook 
een pretentie die verder gaat dan de 
titel aangeeft. 

Uitgangspunten 

Het gaat de auteur, hoogleraar in de 
ethiek, om de mens, die o.a. een 
sociaal wezen is, in een ik-gij-relatie 
gesteld is en geroepen is zijn naaste 
lief te hebben (pag. 28 e.v.). Die mens 
heeft ten diepste de gelijkwaardigheid 
van alle mensen te erkennen en gelijke 
kansen voor allen na te streven. Daar-

bij is de idee van de naastenliefde en 
rechtvaardigheid richtinggevend. Die 
idee heeft een zekere evidentie. 

De auteur construeert hierop in theorie 
een ideale samenleving. Alle mensen 
leven uit werkelijke naastenliefde. met 
de wil de rechtvaardigheid te dienen. 
De organisatie van het maatschappe
lijk leven wordt eveneens als ideaal 
voorondersteld. In deze ideale samen
leving levert iedereen zijn aandeel in 
het totaal van de door allen gewenste 
produktie en ontvangt zijn aandeel van 
het totaal van de door allen gewenste 
consumptie. 

Door in de loop van het betoog te 
abstraheren van deze al te globale en 
ideale vooronderstellingen en ze aan 
te vullen met feitelijkheden probeert de 
auteur een schets te geven van een 
realistische en rechtvaardige inkomens
verdeling. 

Bij de door de schrijver gevolgde me
thode verdient m.i. het volgende over
weging. De werkelijkheid is soms zo 
gecompliceerd en veelomvattend dat 
niet alle factoren die aanvankelijk met 
opzet buiten beschouwing bleven, in 
hun volle betekenis ingebracht worden. 
Het gevaar bestaat dan ook dat dit 
uiteindelijke beeld, dat realistisch pre
tendeert te zijn, toch nog te zeer de 
sporen draagt van de ideale uitgangs
positie. Ik ontkom niet aan de indruk 
dat de auteur niet geheel aan dit ge
vaar ontkomen is. 
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Huidige en ideale inkomensverdeling 

Bij de analyse van de inkomensver
schillen in een meer reële situatie stuit 
de auteur dan op allerlei vormen van 
zedeloosheid en ordeloosheid, zoals 
een gebrekkige ethische instelling 
(egoïsme e.d.) en een gebrekkige 
orde met machts- en toevalselementen. 

Om vast te stellen wat een zo recht
vaardig mogelijk inkomen is, moeten 
deze elementen, voor zover zij een 
negatief effect hebben, geëlimineerd 
worden. Kennis op zich is geen motief 
voor een hogere beloning, kunde en 
talent evenmin. Inkomen uit bezit 
(rente, winsten, dividend) of inkomen 
vanwege het gelopen risico is ethisch 
haast niet te verantwoorden. 

Factoren die tot ethisch verantwoorde 
inkomensverschillen mogen leiden, zijn 
slechts verschillen in inspanning, werk
omstandigheden en behoeften. Voor 
het kunnen meten van deze verschillen 
verwacht de auteur veel heil van een 
genormaliseerde werkklassificatie. 

Verder voert de schrijver een zevental 
harmonie-elementen aan die een gun· 
stig effect kunnen uitoefenen op de 
maximale behoeftenbevrediging van de 
gemeenschap. Zij kunnen meehelpen het 
egoïstisch gedrag van het individu in 
goede banen te leiden. Deze factoren 
zijn: ruil, samenwerking, arbeidslust, 
behoefte aan liefhebben, profijt van an
deren, moreel (geweten) en de wet. 

De arbeidersproduktiecoöperatie, de 
PBO en vormen van medezeggenschap 
worden tegen deze achtergronden posi
tief gewaardeerd. Ten aanzien van on
gunstige effecten van het marktmecha
nisme (ruil) kan de overheid streven 
naar beheersing daarvan door bijv. een 
beleid gericht op het opheffen van 
schaarste, op loonbeheersing en door 
belastingen e.d. De auteur heeft echter 
geen groot vertrouwen in de mogelijk
heden van het marktmechanisme om 
een rechtvaardig evenwicht te creëren. 

Deze taak behoort Z.i. de overheid toe. 

De taak van de overheid 

In zijn betoog over de rechtsstaat zet 
de schrijver uiteen waarom met name 
de overheid de zorg heeft een recht
vaardige samenleving te realiseren. De 
leiding van een samenleving, de over
heid, moet zorgen voor wetten in dienst 
van wat recht is. Uitgaande van de 
gelijkwaardigheid van alle mensen komt 
de auteur dan tot een principieel demo
cratisch bestel. Daarbinnen dient een 
rechtvaardige inkomensverdeling tot 
stand gebracht te worden. 

Democratie is voor de schrijver meer 
dan een aanduiding van een formele 
gang van zaken. Het betekent dat de 
overheid streng en veeleisend is in 
die zaken die levensruimte voor elk in 
gelijke mate moeten creëren en be
schermen, maar tolerant en bescheiden 
in die zaken die de individuele vrijheid 
van elke burger aangaan, voor zover 
zij niet de medeburger of het algemeen 
belang schaden. De overheid dient on
bescheiden te zijn bij de regeling van 
een rechtvaardige verdeling van uiter
lijke maatschappelijke levensruimte en 
levensmogelijkheden, en bescheiden 
ten aanzien van de innerlijke geeste
lijke vrijheden van de burger. In dit 
licht dient ook de verhouding gezien 
te worden van wat centraal geregeld 
zou moeten worden en wat gedecen
traliseerd. 

Waar de overheid voor staat, is het 
realiseren van een samenleving met 
een maximale bevrediging van cultu
reel, sociaal en medisch aanvaardbare 
behoeften te weten: welvaart, een 
prettig en zedelijk zuiver leefklimaat, 
rechtvaardigheid en groei. Deze vijf 
behoeften geven de criteria aan waar
aan sociaal-economische ordenings
systemen gemeten moeten worden. 

Een analoog betoog over de taken 
van het individu en van groepen men
sen om een rechtvaardige samenleving 
op te bouwen, ontbreekt. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat in de uit
werking van een ideale samenleving 
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de auteur een zwaar accent legt op de 
rol van de overheid, terwijl de moge
lijkheden voor het individu en voor 
groepen mensen om bewust een bijdra
ge te leveren, onderbelicht blijven. Wel 
kan volgens de schrijver gepoogd wor
den via het laten werken van de zeven 
harmonie-elementen, waarbij het indivi
du wel enige inbreng kan hebben, het 
algemeen met het bijzonder belang te 
verzoenen. Maar de overheid dient te 
waken tegen een de kop opstekend 
najagen van het eigen- of groepsbe
lang, dat in strijd is met het algemeen 
belang. 

De auteur wijst zelf op het gevaar dat 
de overheid zich wel eens zou kunnen 
verlagen tot de sfeer van wat in feite 
het belang van de groep, misschien 
van een reeds sterke groep, dient. Het 
komt mij voor dat dit gevaar zelfs kan 
gelden voor een goedwillende over
heid, die vanwege de onmeetbaarheid 
van eigen- of groepsbelang en alge
meen belang verkeerde prioriteiten 
taxeert. 
De uitersten, de totalitaire staat en 
de klasSiek-liberale staat, wijst de 
schrijver af. Het enige heilzame is 
volgens hem de staat zelf niet belang
rijk te vinden en alleen nuchter en met 
liefde voor de gemeenschap na te 
gaan waar overheidsbemoeienis doel
treffend is. Hij stelt dan al wel vast 
dat er nu eenmaal uitgebreide over
heidsbemoeienis moet zijn, wil er recht
vaardigheid kunnen zijn. 

Onvolmaakte maatschappelijke orde 

De auteur geeft vervolgens een aandui
ding van een aantal maatschappij-op
vattingen, zoals enerzijds het klassiek 
liberalisme, het coöperatisme, de or
thodox marxistische arbeidsleer, broe
derschapsidealen, de neo-kapitalisti
sche evenwichtsmaatschappij, charitati
viteit en anarchisme, de dictatuur, en 
anderzijds het solidarisme, soevereini
teit in eigen kring, de organische maat
schappijbeschouwing, subsidiarisme en 
interventionisme. Ook besteedt hij 

enige aandacht aan het individualisme, 
liberalisme, collectivisme, communisme 
en fascisme. Hij wijst al deze visies 
zonder diepgaande argumentatie van 
de hand omdat zij ofwel een van de 
harmonie-bevorderende factoren te 
sterk benadrukken, of de taak van de 
overheid minimaliseren dan wel sterk 
overtrekken. 
Het heeft mij getroffen dat de schrijver 
geen melding heeft gemaakt van de 
socialistische c.q. sociaal-democrati
sche en van de christen-democratische 
maatschappijvisie. Door de alternatieve 
maatschappijvisies zo summier of in 
het geheel niet te behandelen heeft de 
auteur naar mijn mening de kans voor
bij laten gaan zijn eigen visie scherper 
af te tekenen ten opzichte van andere 
opvattingen. Verschillende maatschap
pijbeschouwingen gaan uit van een 
ethisch principe en van eenzelfde 
mensbeschouwing als de auteur, maar 
concluderen daar niet uit dat het op 
de eerste plaats de staat, de overheid, 
de gemeenschap - de auteur gebruikt 
deze termen door elkaar - moet zijn 
die zorg dient te dragen voor wat in 
het algemeen belang is, en dat de staat 
dit het beste kan doen1. 

Wel erkent de schrijver dat de staat, 
gezien de zedelijk gebrekkige instelling 
van de mens (egoïsme, agressiviteit 
e.d.), concessies zal moeten doen. 
Voorts maakt de overheid gebrUik van 
allerlei harmonie-elementen. Van belang 
is welk praktisch verschil deze bena
dering oplevert ten opzichte van de 
andere, bijv. thans in West-Europa be
staande maatschappelijke orde. Daarop 
geeft de auteur geen dUidelijk ant
woord. Wel vindt hij dat de overheid 
een grotere taak dient te krijgen dan 
haar op dit moment toebedeeld is, want 
bij een gecompliceerder wordende 
samenleving blijkt de overheidsbe
moeienis te moeten toenemen. 
Dit is mij te algemeen gesteld. De 
praktijk van de centrale planning in 
de Sowjetunie (de schrijver spreekt 
van Rusland) en andere communisti-
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sche landen heeft geleerd dat naarmate 
de produktie gedifferentieerder wordt, 
de centrale plan-overheden meer en 
meer gebruik moeten maken van het 
marktmechanisme. Ik sluit echter niet 
uit dat de overheid op bepaalde ter
reinen (milieubeheer) meer bevoegdhe
den dient te krijgen. AI te vlot en 
streng wijst de auteur naar mijn mening 
ook de opvatting van de hand dat vrije 
mededinging tot nu toe - bij gebrek 
aan een betere sociaal-economische 
orde - beschouwd kan worden als de 
beste en meest democratische wijze 
om het algemeen belang na te streven, 
met dien verstande dat er natuurlijk 
een verbodswetgeving moet zijn ten 
aanzien van evident verderfelijke mid
delen. De schrijver wijst de hier aan
geduide opvatting als een ernstige fout 
af omdat een ideale maatschappij 
slechts gebaseerd kan worden op een 
ethisch juiste instelling van de mens. 
Een sociaal-economische orde geba
seerd op de werking van het markt
mechanisme gaat z.i. uit van een egoïs
tische instelling, die ieder mens zijn 
eigen belang doet nastreven. De auteur 
ziet naar mijn mening over het hoofd 
dat - zoals reeds bij Adam Smith het 
geval was - het free enterprise 
system als een middel moet worden 
gezien om te komen tot een optimaal 
public good. 

De schrijver erkent dat hij bij het 
schilderen van de tekortkomingen in 
onze maatschappij nogal micro-econo
misch te werk is gegaan en dat zijn 
betoog nader in macro-economische zin 
uitgebouwd zou moeten worden. Ik 
ben het daar van harte mee eens. 

De ideale orde 

De auteur komt uiteindelijk tot de slot
som dat de communistische orde, waar
bij in principe de gemeenschap, de 
staat, verantwoordelijk is voor het 
creëren van een rechtvaardige samen
leving, de voorkeur verdient boven 
een orde gebaseerd op de werking van 
het marktmechanisme. Hij meent dat 

een principiële keuze tussen deze twee 
systemen niet uit de weg kan worden 
gegaan door te kiezen voor een ge
mengde orde. 

Ik begrijp dat het de ethicus niet on
verschillig is van welke waarden bij 
de ordening van de samenleving wordt 
uitgegaan. Maar ook de ethicus mag 
de realiteit niet uit het oog verliezen. 
Met het vaststellen van de uitgangs
punten is de politieke strategie nog niet 
gedetermineerd. Hoe mensen met een 
gebrekkige ethische mentaliteit in een 
wereld met een onvolmaakte maat
schappelijke orde tot een ideale com
munistische samenleving kunnen gera
ken, wordt niet in concreto uitgewerkt. 

Wie bepaalt - en hoe - wat een con
cessie is aan het ethisch uitgangspunt 
en hoever men met concessies moet 
gaan; wie bepaalt waar grenzen moe
ten worden gesteld aan het inschake
len van de harmonie-elementen; hoe 
kan het optimale gemeenschappelijke 
belang gemeten worden? Dit zijn vra
gen waar met name de politicus mee 
geconfronteerd wordt. 

Naar een ideale inkomensverdeling 

Ten aanzien van de inkomensverdeling 
geeft de auteur een richting aan waarin 
een rechtvaardiger inkomensverdeling 
gezocht kan worden. In veel gevallen 
komt hij echter niet tot een concrete 
uitspraak. Daarvoor is de materie te 
complex en ontbreekt het nodige in
zicht. Hier volgen dan een aantal op
vattingen van de schrijver over een 
ideale samenleving. 

De overheid heeft ernaar te streven 
de consumptie keuze van de burger 
zoveel mogelijk te honoreren. Maar 
hij wijst erop dat in een vrije markt
economie te grote vrijheid tot niet 
acceptabele verspilling zal leiden. Ten 
aanzien van de vrije beroepen stelt 
de auteur dat de overheid deze moet 
opheffen als zij onvoldoende greep 
op het inkomen van deze groep kan 
krijgen, tenzij het bij wijze van con-
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cessie aan de werkelijkheid nodig is 
ze te laten bestaan. 

Hij kiest voor staatsproduktie met ver
regaand behoud van de goederenmarkt. 
Hij moet echter constateren dat daar 
vooralsnog aanmerkelijke bezwaren 
aan kleven. Door ervaring en met be
hulp van de wetenschap kunnen die 
te zijner tijd wellicht overwonnen wor
den. Mocht dit te optimistisch gedacht 
zijn, dan zijn concessies nodig in de 
richting van ondernemingsgewijze pro
duktie. Binnen de ideale sociaal-econo
mische orde van de schrijver wordt 
handel vervangen door administratie en 
vervoer. - Winstdeling, die verschil
lend per bedrijf kan uitvallen, kan 
slechts als een concessie worden ge
zien. 

In het algemeen stelt de auteur al 
dadelijk vast, dat de overheid heeft te 
streven naar een orde waarin arbeids
loos financieel inkomen uit bezit wordt 
geminimaliseerd. Een lage (hoe laag?) 
rente is te tolereren, maar het instituut 
van de rente vergroot de onrechtvaar
digheid. Ideaal vindt de auteur dat 
ieder - elk gezin - in het bezit is 
van een eigen huis. Als dit ideaal niet 
bereikbaar is of niet voor ieder ideaal, 
dan zal de overheid "ambtswoningen" 
bouwen en verhuren. De overheid re
gelt de huurbeheersing. 

De overheid moet ten aanzien van 
het schaarse artikel grond een prijs- en 
pachtbeheersing hanteren. Speculatie 
dient tegengegaan te worden. Het is 
logisch dat de grond genationaliseerd 
wordt en van de gemeenschap is. De 
pacht- en prijsbeheersing kan dan ook 
het beste door de overheid gebeuren. 

Het doel van de onderneming mag niet 
winstmaximalisatie zijn, maar zal wel 
de continuïteit van de onderneming 
moeten zijn. Dat brengt met zich mee 
dat de aandeelhouders geen beherende 
bezitters moeten zijn. Voorts vergroot 
het dividend-instituut (zie pag. 12) be
staande onrechtvaardige inkomens- en 
bezitsverschillen. De overheid dient de 

risico's van de bedrijfsvoering op zich 
te nemen. 

Men kan proberen via allerlei wetge
ving de sociale functie van de onder
neming te garanderen. Maar het is op 
zichzelf radicaler en eenvoudiger om 
ervoor te zorgen dat de gemeenschap 
de onderneming in bezit heeft. Dit 
opent de mogelijkheid om alle werkers 
bij het beheer te betrekken. Dat wil 
niet zeggen dat de arbeiders zelf "aan
delen" moeten krijgen en mini-kapita
listen worden. Dan zou men nog denken 
in een verkeerd schema. Het wil wél 
zeggen dat het bedrijf praktisch in 
zekere mate in bezit is van - en in 
feite beheerd wordt door - de arbei
ders die er reeds een aantal jaren 
werken. Deze vorm van relatief bezitten 
staat nog los van een winst- en ver
liesrekening van de arbeiders, al is 
die er wel vaak enigermate, groten
deels als concessie, mee verbonden. 

De decentralisatie en bedrijfsdemocra
tisering moet echter ondergeschikt blij
ven aan het belang dat de landelijke 
overheid vertegenwoordigt, terwijl die 
overheid ook de eigenlijke bezitter be
hoort te zijn. Ook hier laat de auteur 
de restrictie volgen dat om praktische 
redenen "nationalisering" van de on
derneming toch niet helemaal wenselijk 
zou zijn. 

Voor het euvel van revenuen uit ver
koop van in waarde gestegen goederen 
beveelt de schrijver de volgende op
lOssingen aan: nationalisering, prijsbe
heersing, inkomensnivellering, geldbe
legging alleen via de (van overheids
wege gecontroleerde) bank en verder 
als concessies winstbelasting, vermo
gensaanwasbelasting c.q. verlies-ver
goeding. 

Ten aanzien van schenkingen betoogt 
de auteur o.a. het volgende. Alleen 
kinderen - of de kinderen van een 
vooroverleden kind - moeten delen 
in de erfopvolging bij versterf. De be
lasting moet progressief zijn, niet alleen 
naarmate de nalatenschap groot is, 
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maar ook naarmate de erfgenamen be-
zit hebben. 
Uiteraard voert de auteur een aantal 
collectieve voorzieningen op waar de 
overheid zorg voor moet dragen, zoals 
defensie, milieubeheer, wegenbouw, 
onderwijs, enz. Voorts kan de over
heid premies en subsidies verstrekken 
aan bijv. particulier maatschappelijk en 
cultureel werk. De schrijver betrekt 
hierin ook het religieuze leven. Hij 
merkt ten aanzien hiervan op dat in 
elk geval het niet-subsidiëren van het 
wereldbeschouwelijke of religieuze 
leven even weinig vanzelfsprekend is 
als het wèl subsidiëren van allerlei 
ander cultureel leven2 

De auteur gaat ook in op het psychisch 
inkomen uit arbeid en bezit. Hij stelt 
dat Iedere werknemer binnen het kader 
van de mogelijkheden van het bedrijf 
een maximum aan arbeidsvreugde be
hoort te kunnen beleven. Privaat bezit 
verschaft veiligheid, vrijheid, genot en 
verantwoordelijkheid. Het is daarom 
positief te waarderen. De overheid 
moet ernaar streven dat de burger 
privaat bezit heeft en dat ieder in 
principe een even groot bezit heeft. 

Beperkingen 

De schrijver beseft dat door allerlei 
feitelijkheden, onzekerheden en een 
ethisch gebrekkige instelling van de 
mensen een ideale maatschappelijke 
ordening met een rechtvaardige inko
mensverdeling niet gerealiseerd kan 
worden. Van belang is de hoedanigheid 
van de bevolking, van het natuurlijk 
milieu en van het industrieel apparaat. 
Voorts zijn de nationale en internatio
nale verhoudingen van belang, alsmede 
de vraag of we te doen hebben met 
een open of een gesloten economie. 
Welke sociaal-economische ordening 
ideaal is, hangt mede af van de fase 
van ontwikkeling waarin een land ver
keert. 
De wetenschap zal moeten zorgen voor 
hanteerbare criteria voor een goede 
sociaal-economische orde en voor een 

rechtvaardige inkomensverdeling. Vra
gen zoals: wat is de juiste verhouding 
tussen centraal bestuur en decentrali
satie en wat is de juiste verhouding 
tussen consumptie en investering, moe
ten mede door de wetenschap beant
woord worden. Een extra moeilijkheid 
is, dat empirisch onderzoek, dat nodig 
is, te maken heeft met allerlei factoren 
die niet of nauwelijks kwantificeerbaar 
zijn. Deze onzekerheden beletten de 
ethicus echter niet te wijzen op wat 
idealiter rechtvaardig is. 

Concfusie 

De auteur heeft gezocht naar een 
systeem waarbinnen een rechtvaardige 
samenwerking met een rechtvaardige 
inkomensverdeling gerealiseerd kan 
worden. Hij is daarbij terechtgekomen 
bij een principieel communistisch uit
gangspunt. Hierbij hoort volgens hem 
een dirigisme waarin de staat een cen
trale verantwoordelijkheid heeft. 

De afwijzing van de huidige sociaal
economische orde en met name van 
de betekenis daarin van het marktme
chanisme is naar mijn mening te veel 
gebeurd op grond van sociaal-psycho
logische en micro-economische be
schouwingen. Terwijl bij de opbouw 
van een ideale maatschappelijke orde 
uitgegaan wordt van een groot ver
trouwen in de goede werken van de 
centrale overheid, ontbreekt bij de 
schrijver een dergelijk groot vertrou
wen in het goede in de mens en in zijn 
bereidheid zich in te zetten voor een 
menswaardige samenleving. 

De auteur zelf somt een groot aantal 
praktische problemen op die het weinig 
aannemelijk maken dat de door hem 
geschetste ideale maatschappij spoe
dig realiteit zal worden. Intussen zullen 
we ons moeten behelpen met de in
strumenten die we hebben. Het komt 
mij voor dat het doen functioneren van 
het marktmechanisme vooralsnog een 
van de beste instrumenten is om een 
democratische samenleving die ten-
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deert naar een optimaal gemeenschap
pelijk welzijn, in stand te houden. 
De grote verdienste van de schrijver 
is, dat hij op indringende wijze feilen 
van het huidige systeem blootlegt. Een 
aantal van deze tekortkomingen zullen 
slechts door overheidsoptreden teniet 
kunnen worden gedaan. 
Het boekwerk eindigt met het appel 

dat wil er meer sociale rechtvaardig
heid komen, er meer mensen moeten 
zijn die sociale rechtvaardigheid willen. 
De auteur heeft daartoe een bijdrage 
geleverd door de vele en waardevolle 
stof die hij ter overdenking heeft aan
gedragen. 

P. G. J. Bovens* 

* Drs. Bovens, econoom, is rijksambtenaar en maakt deel uit van de Centrale Werkgroep van 
de KVP. (Red.). 

1 Zie bUv. "Dynamiek en participatie", een publikatie van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming (1972), waarin een proeve van een christen-democratische maatschappijvisie wordt 
gegeven. 

1 Zie de artikelen onder de titel "ZUn kerken subsidiabel?" in "Politiek perspectief', mei/ 
juni en november/december 1973. 

VVD-nota over inkomenspolitiek 

"Nota betreffende de inkomenspolitiek" van de Tweede-Kamerfractie van de 
VVO; Oen Haag, 1973; 38 pag.; prijs niet aangegeven. 

In mei 1973 heeft de Tweede-Kamer
fractie van de VVD een nota over de 
inkomenspolitiek gepubliceerd. Voor
naamste beweegredenen waren volgens 
de opstellers de actualiteit van het 
onderwerp, de met inkomensnivellering 
samenhangende stakingsacties en de 
invloed van een inkomensbeleid op de 
onderlinge verhoudingen in onze maat
schappij. Aangezien de politieke me
ningsvorming hier nauw bij betrokken 
is, worden de huidige inkomensverde
ling en de ontwikkeling daarvan achter
eenvolgens belicht aan de hand van 
een aantal thans in discussie zijnde 
uitgangspunten, de feitelijke verhou
dingen en de verschillende inkomens
bronnen. 

Uit de genoemde beweegredenen blijkt 
dat het onderwerp inkomensverdeling 
en inkomenspolitiek geen deel uitmaakt 
van het eigen, autonoom gevoerde 
VVD-beleid. De constatering dat er in 
de maatschappij het een en ander over 
dit onderwerp gaande is, vormt de 
aanzet. Alvorens op de verschillende 
onderdelen in te gaan wordt de basis
filosofie van de VVD geformuleerd: een 

vrije maatschappij, waarin de rol van 
de overheid wordt beperkt tot correc
tor van al te grote verschillen tussen 
de onderlinge vrijheden van de bur
gers. 

Richtsnoer bij een inkomensbeleid is 
volgens de nota de gelijkwaardigheid 
van de mensen. De hindernissen die 
een volledige erkenning van ieder 
mens in de weg staan, zullen moeten 
worden gecorrigeerd. Daarbij is men 
van mening dat deze vooral op he! 
immateriële vlak liggen. Door vooral 
veel zorg aan het onderwijs te beste
den wordt de vrije toegankelijkheid 
voor iedereen tot elke maatschappe
lijke functie verwezenlijkt. Overigens 
wordt dit streven verengd door de toe
lichting, die stelt dat het bereiken van 
hogere functies slechts afhankelijk is 
van capaciteiten. 

Het lijkt erop alsof de opstellers hier 
over het hoofd hebben gezien, dat de 
mate van opleiding en kennis en dus 
- gegeven een aangeboren talent -
de capaciteiten sterk worden bepaald 
door het maatschappelijk milieu. Di! 
laatste aspect wordt overigens wel 
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aangesneden in een later hoofdstuk. 
Kennelijk geven het gehanteerde gelijk
waardigheidsbeginsel en de realisering 
daarvan in een liberale opvatting nog 
moeilijkheden. 

Conclusies 

Aan de hand van inkomensstatistie
ken tot en met 1967 komt men tot de 
volgende conclusies: 

- de rendementen vertonen evenals 
de vermogensinkomsten een structu
rele daling; 

- de personele inkomensverschillen 
zijn nog steeds aanzienlijk, hoewel er 
een herverdelingstendens aanwezig is 
wegens het sneller toenemen van de 
lagere inkomens. 

Geconstateerd wordt dat de inkomens
verschillen minder groot worden bij 
een berekening per gezinslid. Dit wordt 
verklaard uit een toename van het aan
tal gezinsleden bij hogere inkomens
groepen en het groter aantal verdie
nende kinderen bij een lager inkomen 
van het gezinshoofd. Hierbij wordt niet 
vermeld dat dit laatste verschijnsel een 
extra argument vormt voor de milieu
achterstand bij lagere inkomenscate
gorieën. 

Over de inkomensvergelijking met de 
landen rondom ons heen constateert 
het rapport dat er geen aanwijzingen 
zijn dat de inkomensverschillen in ons 
land in het algemeen ongunstiger zou
den zijn. Wel worden de topinkomens 
door het fiscale klimaat sterker afge
roomd dan elders (op Denemarken na). 
Overigens wordt terecht opgemerkt dat 
de gegevens om tot deze conclusie 
te komen, berekend zijn aan de hand 
van de officiële belastingtarieven. Het 
is bekend dat in de meer zuidelijk ge
legen landen het fiscaal instrumenta
rium "slordiger" werkt dan bij ons. 

Ten slotte is het de vraag of een bruto 
inkomen van 51.000 gulden tot de mid
dengroep gerekend moet worden, als 
95 % van de inkomenstrekkers in Ne-

derland minder dan 50.000 gulden ver
dient. 

Inzake de verschillende inkomensbron
nen dient bij de arbeidsinkomsten het 
inspannings- en prestatiebeginsel als 
hoofdnorm te gelden. Kunstmatige mo
nopolieposities, die grote inkomensver
schillen tot gevolg hebben, moeten 
worden opgeheven. Niet dUidelijk wordt 
uit de nota of de "prestatiemoraal" 
gehanteerd wordt op grond van recht
vaardigheidsoverwegingen of als stimu
lans. Een dergelijke verfijning vraagt 
echter wel om een dieper gaande be
schouwing over gelijkwaardigheid, 
rechtvaardigheid en arbeidsmarktbe
leid. 

Om bij de beoordeling van de inko
mensverschillen alleen uit te gaan van 
het totaal gedurende het leven te ver
werven inkomen (zgn. Ide-time income), 
lijkt mij niet zinvol. Hiermee gaat men 
voorbij aan de sociale knelpunten die 
bestaande inkomensverschillen kunnen 
veroorzaken. Wel dient er bij de be
oordeling rekening mee te worden ge
houden, alleen al in verband met de 
eigen zorg van zelfstandigen voor hun 
pensioenopbouw. 

Terecht wordt gewezen op de beschei
den rol van het vermogen bij de inko
mensvorming en de huidige fiscale 
behandeling, die sterk willekeurig 
werkt. Verder kan worden ingestemd 
met de vrijheid van eenieder om voor 
zijn kinderen te sparen. Afstraffing door 
zeer hoge successierechten moet wor
den afgewezen. Stimulering van bezits
vorming dient, zoals het rapport stelt, 
plaats te vinden door spaar- en winst
delingsregelingen en niet door vermo
gensaanwasdeling. Dit kan immers lei
den tot verlamming van het financie
ringsbeleid en ongewenste be'invloe
ding van buitenaf. 

Liberale tevredenheid 

Samenvattend getuigen de opstellers 
van hun tevredenheid over datgene wat 
in Nederland is bereikt. Hierin ziet men 
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geen enkele aanleiding tot een revolu
tionaire ombuiging. Door accentuering 
van de economische groei wordt de 
verdere vooruitgang veiliggesteld. Het 
opheffen van nog bestaande oneven
wichtigheden is erop gericht de positie 
van de zwakkeren te verbeteren. Van 
het formuleren van exacte inkomens
normen door de overheid wil de VVD 
niets weten . 

Deze slotconclusie wijst erop dat de 
realisering van een zeker sociaal
maatschappelijk engagement binnen de 
VVD nog dikwijls afstuit op een prak
tisch handelen vanuit de puur liberale 
geest. Hierdoor blijken de praktische 
aanbevelingen nauwelijks nieuwe ge
zichtspunten te bevatten. 

C. Th. A. Bennebroek* 

• Drs. Bennebroek is adjunct·secretaris van het Nederlands ChristelUk werkgeversverbond en 
lid van het CDA. (Red.). 

Financieel-economische macht in Nederland 

Paul de Hen: "Over de financieel-economische machtsvorming in Nederland"; 
uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam; 1972; 170 pag.; f 12,90. 

De Arbeiderspers heeft dit pocketboek 
van een vuurrode kaft voorzien. Op de 
voorkant daarvan zien we een natuur
getrouwe weergave van het welbeken
de prototype van de parasiterende 
kapitalist. Deze grijnst ons toe en 
heeft de handen gevouwen over een 
buik die zo omvangrijk is dat daarop 
enkele (overigens ouderwets uitziende) 
Nederlandse(?) bedrijven konden wor
den afgebeeld, terwijl daarbij nog ruim
te overbleef voor het dUidelijk afdruk
ken van de titel. De achterzijde van 
het omslag is op andere wijze sug
gestief. Daar wordt ons voorspeld dat 
wij in het boek een uniek compendium 
of lexicon van de financieel-economi
sche feiten alsmede een evaluatie van 
de economische machtsconcentratie 
kunnen verwachten. 

Op deze wijze is rekening gehouden 
met de verschillende motieven die het 
al of niet bevooroordeelde publiek tot 
het lezen van dit soort publikaties kun
nen brengen. De een wil zijn vooroor
delen (het kapitaal kan alles) bevestigd 
zien. De ander wil simpelweg zoveel 
mogelijk objectieve informatie. Uw re
censent zal pogen na te gaan wie van 
beide categorieën aspirant-lezers het 
beste aan zijn trekken kan komen, 

hoewel de beperkte plaatsruimte 
slechts toestaat een algemene indruk 
over de inhoud van het boek te ver
schaffen en slechts op enkele aan de 
orde gestelde punten kort kan worden 
ingegaan. 

Overzicht van de inhoud 

Het boekje wordt geopend door een 
overzicht van de commissariaten van 
(ex-)Amrobank- en ABN-directeuren. 
Daarna volgen een inleiding, elf hoofd
stukken, een slotbeschouwing en een 
aantal registers. De hoofdstukken dra
gen de volgende - vaak nogal provo
cerende - titels: 1. Establishment en 
meritocratie, 2. De macht in het bui
tenland, 3. De opkomst van de econo
mische macht, 4. Industrialisatie en 
macht, 5. Economische macht contra 
het publiek, 6. De machthebbers, 7. 
De internationals, 8. De financiële 
macht, 9. Macht en markt, 10. De zwak
ke tegenkrachten, 11. De toekomst aan 
de conglomeraten. 

Vanaf het eerste hoofdstuk stelt de 
schrijver het zgn. establishment cen
traal. Daaronder verstaat hij een groep 
mensen die wordt beschouwd als de 

Politiek perspectief, januari/februari 1974 77 



top van een piramidevormige maat
schappijstructuur en die zich zelf ook 
als zodanig beschouwt. Na onderscheid 
te hebben gemaakt tussen het politieke 
en het economische establishment, die 
elkaar z.i. slechts gedeeltelijk overlap
pen, stelt de schrijver dat voorwaarde 
is om tot de laatste groep te behoren, 
het hebben van eigendomsrechten of 
rechten om namens eigenaren op te 
treden. Dat is echter niet voldoende. 

Er zijn vele eigenaren die nauwelijks 
macht (kunnen) uitoefenen, terwijl 
voorts de niet-eigenaren meritocraten 
zijn; d.w.z., de hun verleende macht 
berust op bewezen verdiensten (voor 
het establishment). Het lijkt er in het 
begin dan ook even op dat hiermee 
de vakbeweging buiten de deur wordt 
gezet. Enigszins verrassend en onjuist 
zou dat zijn omdat de schrijver juist 
gestart is met de vraag: wie oefent 
de economische macht uit? Het is 
echter alleen in het eerste stuk van 
zijn verhaal dat De Hen de vakbewe
ging - vrijwel - links laat liggen. 
Om te beginnen concentreert hij zich 
op het aldus resterende deel van het 
establishment en op de verhoudingen 
daarbinnen. 

2 

Met betrekking tot het tweede hoofd
stuk moet ik volstaan met de waar
schuwing dat ook De Hen geen ant
woord geeft op de vraag of de macht 
over Nederland - eertijds "draaischijf" 
voor de wereldhandel, thans slechts 
een "sluis in de Rijn" - nu echt in het 
buitenland ligt. Dat de Nederlandse 
dwerg echter zeker geen "baas in 
eigen buik" kan worden genoemd, 
wordt duidelijk gemaakt ook aan de
genen die dachten dat Nederland in 
staat zou zijn om bijvoorbeeld zonder 
rekening te houden met het buitenland 
een distributiesysteem op te zetten en 
in te voeren. 

3 

In het derde hoofdstuk wordt de draad 

van het eerste weer opgenomen. Aan 
de orde zijn de verhoudingen binnen 
het establishment, waarvan hij de leden 
thans kortweg aanduidt als bezitters 
en bestuurders van bezit. Hij wijst er 
m.i. zeer terecht op dat de meritocraten 
pur sang, d.w.z. de laatste groep -
die dus zelf geen bezitter zijn -, ook 
wel zonder de eerste zou kunnen, en 
wijst ten bewijze daarvan op de thans 
ook in de wet tot uiting komende ten
dens tot uitschakeling van de aandeel
houders bij grote NV's. De Hen 
poneert m.i. dan ook een bijzonder 
interessante stelling wanneer hij zegt 
dat de managers, zo zij niet gecom
promitteerd waren door hun toetreding 
tot een door het vermogensbezitters
belang geschraagd establishment, ook 
onder totaal andere eigendomsverhou
dingen zouden kunnen werken. Een 
onderwerp voor een congres van het 
Nederlands Centrum voor Directeu
ren ... ? 

4 

Pas in het vierde hoofdstuk komen de 
commissarissen en de financiële instel
lingen als hoofdrolspelers ten tonele. 
Voor het antwoord op de vraag hoe 
en waarom de commissarisfuncties ver
deeld zijn zoals ze zijn, blijken 
wederom - slechts gebrekkige en 
verouderde gegevens voorhanden te 
zijn. De indicaties (meer is er niet) die 
De Hen ter beschikking staan, wijzen 
er op dat factoren zijn: prestaties als 
ondernemingsleider, kennis en ervaring, 
goede contacten, de mogelijkheid om 
de gang van zaken in een onderneming 
te beïnvloeden. Vrijwel geen gegevens 
blijken voorhanden voor de beantwoor
ding van de belangrijke(r) vraag die 
hieraan voorafgaat: hebben commissa
rissen in feite een machtspositie in de 
Nederlandse onderneming en, zo ja, 
is deze belangrijk, en (hoe) wordt zij 
in feite gebruikt? 

5 

Het thema economische macht contra 
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het publiek vindt behandeling aan de 
hand van de als case-history gepre
senteerde geschiedenis van de vertra
ging der Hoogovens-vestiging op de 
Maasvlakte. De acties en reacties van 
Hoogovens/Hoesch, van plaatselijke en 
nationale overheid, van actiegroepen 
alsmede het gebrek aan openbaarheid 
worden daarin breed uitgemeten. 

6 

Hoofdstuk 6 zou ik willen karakteriseren 
als het hoofdgerecht van het door De 
Hen gepresenteerde menu: de macht
hebbers. Het zoeken daarnaar is sinds 
enige tijd Nederlands meest gel iefde 
sociaal-economisch gezelschapsspel. 
Velen delen de mening van De Hen 
dat dit de aardigste en meest voor de 
hand liggende benadering is. 
Met dit doel voor ogen komt allereerst 
aan de orde: de maatschappelijke her
komst van de directeuren en commis
sarissen van open en daarmee verge
lijkbare besloten naamloze vennoot
schappen aan de hand van het aldus 
geheten proefschrift van Vinke uit 1961. 
Daarna volgt een aantal resultaten uit 
het onderzoek van Becker ("Manage
ment als beroep" (diss.), 1968), die 
een aantal conclusies van Vinke be
vestigen. Via het proefschrift van De 
Boer ("De commissarisfunctie" (diss.), 
1957) komen dan de commissariaten in 
handen van banken, bankiers en/of 
bankdirecteuren aan de orde. 

Een opsomming van personen waarvan 
bekend is dat ze meer dan vier com
missariaten hebben, volgt daarna. De 
rest van de weg ligt dan voor de hand: 
via de 200 van Mertens bereiken we 
het recente onderzoek van Mokken en 
Stokman uit Amsterdam. Zoals bekend 
was dit onderzoek er op gericht vast 
te stellen langs welke mensen de 
meeste informatie kan passeren en bij 
welke instellingen de meeste informatie 
wordt vergaard, waarbij met name be
stuurders van de ABN en de Amro
bank als centrale "belaste" figuren 
voorkwamen. 

Vervolgens komt de schrijver bij het 
onderzoek naar de - formele -
machtsverdeling binnen Nederlandse 
NV's, in 1969 verricht door de Stichting 
Maatschappij en Onderneming. Onder 
meer bleek uit dit onderzoek dat naar
mate de vennootschappen groter zijn, 
de raad van commissarissen - althans 
formeel - meer invloed heeft op de 
bestuursbenoemingen: in 44% van de 
gevallen, in het algemeen oplopend tot 
60 % van de grote NV's (f 10 miljoen 
eigen vermogen en meer dan 100 werk
nemers). 

Daarna komen de prioriteitsaandelen 
en de certificering aan de orde, als
mede de nationaal-bezit-constructie, 
waardoor "de aandeelhouder" iedere 
directe invloed op de werk-NV wordt 
ontnomen. De opsomming wordt be
sloten met de methode der versterkte 
meerderheden en de beperking van 
stemrecht, die in feite vaak op hetzelf
de neerkomen. Een niet zelden gehan
teerde, naar ik meen door de Nijmeeg
se hoogleraar Kamphuysen gesugge
reerde methode is het onderbrengen 
van de prioriteit in een stichting, be
stuurd door directie en/of commissaris
sen. De Hen noemt dit "het uitgelezen 
instrument om te zorgen dat er nooit 
iemand in de top van de NV binnen
dringt die de daar al zittende groep 
niet wenst". 

7 

In hoofdstuk 7 passeren een zevental 
Nederlandse bedrijven de revue die -
sommige met een beetje goede wil -
tot de "internationals" zouden kunnen 
worden gerekend: Koninklijke Shell, 
Unilever, Philips, Akzo, C & A, Hoog
ovens en de KLM. 

8 

Het hoofdstuk met de titel "De finan
ciële macht" (8) opent met een korte 
karakteristiek van de Nederlandse 
banken die geen banques d'affaires -
die zich als hoofddoelstelling bezig
houden met handel en belegging in 
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aandelen - zijn geworden, maar wel 
de meest centrale instellingen in de 
stroom informaties betreffende econo
mische aangelegenheden. De "echte" 
banken kunnen echter geenszins op 
een dergelijke plaats aanspraak maken 
wanneer het gaat om de financiering 
van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat 
wil evenwel niet zeggen dat de banken 
verder bUitenspel staan. Zij zijn immers 
ook de belangrijkste bemiddelaars in 
allerlei krediet- en kapitaalstromen die 
ze niet zelf financieren, en zitten ook 
op deze wijze "op de communicatie
lijnen van het bedrijfsleven". 

9 

J\an de verhoudingen op de Neder
landse markt - met name de machts
posities - is hoofdstuk 9 gewijd. De 
Hen stipt aan dat in de loop der ja;'en 
een daling in het aantal kartels waar
neembaar is. Het is verleidelijk -
maar niet juist - om daaruit te con
cluderen dat de concurrentie derhalve 
is toegenomen. Deze daling kan immers 
ook te wijten zijn aan fusie of samen
voeging van kartels en kartel-regelende 
organisaties, hetgeen uiteraard leidt tot 
het tegendeel van een dergelijke con
clusie. Er zou dan immers sprake zijn 
van een grotere concentratie van kar
tels in minder handen, Daarna wordt 
de vraag gesteld in hoeverre - uitslui
tend, of in hoofdzaak - concurrentie
overwegingen ten grondslag hebben 
gelegen aan fusiebeslissingen. 

10 

In het voorlaatste hoofdstuk gaat De 
Hen op zoek naar de countervailing 
power, de instituties die met hun macht 
die van de grote industriële concerns 
min of meer in evenwicht houden. De 
facto gaat het in het merendeel der 
gevallen dus om afnemersmacht contra 
producentenmacht. Men denke aan 
grootwinkelbedrijven in kleding, waren
huisconcerns, inkoopcombinaties en 
vrijwillige filiaalbedrijven. 

11 

Het laatste hoofdstuk met de provo
cerende titel: Oe toekomst van de 
conglomeraten, is zeer kort. Enkele 
voorbeelden van met het oog op mana' 
gement- en financieringssynergie ont
stane groepen passeren de revue: 
SHV, Internatio-Müller, OGEM en Ha
gemeyer & Co. Stellingnamen zijn in 
dit hoofdstuk niet te vinden. 

Kanttekeningen 

Dit overzicht van de hoofdstukken is 
fragmentarisch en doet de schrijver 
eigenlijk onrecht. Toch zal daaruit ge
bleken zijn welke enorme opgave De 
Hen zich heeft gesteld. Daarbij maakt 
hij het zichzelf, en de lezer, met name 
moeilijk doordat hij de vraag waarop 
hij antwoorden tracht te formuleren, 
niet steeds op dezelfde wijze stelt. 

De titel suggereert een zekere beper
king van het terrein dat hij heeft willen 
bewerken. Aangezien De Hen - te
recht - beseft dat dit niet mogelijk is 
zonder voldoende aandacht te schen
ken aan het kader waarin de probleem
stelling thuis hoort, ziet hij zich ge
noodzaakt om, althans een poging te 
wagen om, op een immens aantal 
andere en veel algemenere vragen 
antwoorden te zoeken. In het bestek 
van een pocketboek is dat in ieder 
geval onmogelijk. 

Hij tracht dit op te lossen door de 
"hamvraag" steeds anders te stellen. 
Nu eens - in het eerste hoofdstuk 
bijvoorbeeld - luidt zij zeer algemeen: 
welke groep oefent de macht uit?, dan 
weer is zij zeer specifiek en op een 
detail gericht. Dat gaat ten koste van 
de overzichtelijkheid en herhaaldelijk 
constateerde ik dan ook dat het ant
woord OT de conclusie aan het slot van 
een betoog niet - helemaal - paste 
op de vraag. 

In de eerste plaats wordt in de tekst 
in afwijking van de titel, vrijwel steeds 
de term economische macht gebezigd, 
terwijl de beschouwing in concreto in 
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wezen betrekking heeft op de proble
matiek: machtsposities en machtsuit
oefening in het Nederlandse sociaal
economische bestel. 

Positie aandeelhouders 

Een kritische noot zou ik ook willen 
plaatsen bij een van de - overigens 
vrijwel steeds correcte - juridisch 
georiënteerde delen van De Hen's 
betoog. Het blijkt namelijk dat ook De 
Hen het slachtoffer is geworden van 
een kennelijk ook thans nog hardnek
kig voortbestaand misverstand - door 
prof. Paul Scholten reeds tientallen 
jaren geleden een "groot valsch 
woord" genoemd -, nl. dat volgens 
het oude vennootschapsrecht de aan
deelhouders "officieel de hoogste macht 
111 de NV" zouden zijn. Het moge zo 
zijn dat het er in feite verdacht veel 
op leek, een juridische basis daarvoor 
was echter afwezig. Het was - en is 
- nu eenmaal zo dat aan aandeelhou
ders naast enkele door de wet als 
"onvervreemdbaar" toegekende rech
ten slechts de bevoegdheden toekomen 
die door wet of statuten niet aan 
"anderen" zijn toegekend. 

Overigens is de "uitschakeling" van 
de aandeelhouders niet een activiteit 
waarmee uitsluitend directies zich be
zighouden. De recente wetswijziging 
die een speciale (structuur-)regeling in
troduceerde voor de NV' en BV's met 
meer dan f 10 mln. eigen vermogen 
en meer dan 100 werknemers, is de 
neerslag van de in Nederland kennelijk 
de overhand hebbende sociaal-pol itieke 
overtuiging dat de "macht" van aan
deelhouders ook door de overheid als 
wetgever gereduceerd behoorde te 
worden. Persoonlijk acht ik dit een 
gelukkiger methode dan het gemanoeu
vreer met prioriteitsaandelen in ieder 
individueel geval. Elders heb ik ge
schreven dat ten aanzien van deze 
aandelen nu eindelijk eens gekozen 
moet worden tussen ofwel een behoor
lijke wettelijke regeling, ofwel afschaf-

fing. Het zijn ondingenl, die de Neder
landse ondernemingsstructuur onnodig 
ondoorzichtig maken. 

Taak van de commissarissen 

Ten aanzien van de ondernemingsstruc
tuur nog een tweede opmerking, die 
min of meer in het verlengde ligt van 
de voorafgaande. Het is m.i. uitermate 
gevaarlijk om commissariaten te gaan 
tellen en op basis daarvan conclusies 
te gaan trekken met betrekking tot 
feitelijke machtsverhoudingen. Aan de 
hand van het aantal pijpen in een 
pijpenrek alleen kan toch moeilijk ge
concludeerd worden dat de eigenaar 
een straffe roker is. Zou het overigens 
zo zijn dat een belangrijk deel der 
commissarissen van Nederlandse be
drijven zich bij hun taakvervulling rich
ten naar andere belangen dan die der 
onderneming waaraan zij zijn verbon
den, dan zou dit betekenen dat de 
feitelijke situatie in belangrijke mate 
afwijkt van de Nederlandse sociaal
politieke overtuiging, recentelijk neer
gelegd in de wetgeving. 

Zowel voor de commissarissen als voor 
de directies in de Nederlandse NV's 
en BV's geldt de regel (art. 50, lid 2 
en 3, van het Wetboek van KOQphan
del) dat de commissarissen - onge
acht hun "herkomst of achtergrond" -
zich dienen te richten naar het belang 
van "hun" vennootschap en de daar
mee verbonden onderneming(en). Dit 
impliceert dat zij niet eenzijdig de be
langen van (bepaalde) aandeelhouders 
of werknemers dienen te behartigen en 
zeker niet die van zichzelf. Dit is een 
opdracht die overigens reeds lang een 
juridische - zij het geen wettelijke -
verplichting was. Ik zou verder willen 
gaan en stellen dat de zgn. "bank
commissaris" en figuren daaraan ver
want in ons ondernemingsrechtsstelsel 
niet passen, evenmin als een werkne
merscommissaris, die zich uitsluitend 
kan/mag richten naar de belangen van 
zijn achterban. 
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Mededinging 

Wanneer men de pogingen van de 
schrijver volgt om een beeld te geven 
van het Nederlandse mededingingspa
troon en ziet hoe hij met een minimum 
aan gebrekkige gegevens moet werken, 
wordt men wederom met de vraag 
geconfronteerd of de geheimzinnigheid 
waarmee de toepassing van het Ne
derlandse kartel recht omgeven is, 
maatschappelijk nog wel verantwoord 
is. Nu noch de schrijver noch uw 
recensent dientengevolge over vol
doende concrete gegevens beschikt, 
zou het laatstgenoemde zeker niet 
passen commentaar te leveren op des
betreffende beschouwingen, gewijd aan 
de markt van papier, bier, levensverze
keringen, kopieeruitrustingen, weeg- en 
snijapparatuur, gedistilleerd, uitgeverij, 
suiker, thee en koffie, scheepsbouw, 
machine-industrie en textiel, die dit 
hoofdstuk (9) besluiten. AI lezend 
dringt zich overigens steeds weer de 
conclusie op dat het toch wel merk
waardig is dat kartels onder overheids
controle staan en dat zulks niet - of 
nauwelijks - geldt voor de concur
rentiebeperkende aspecten van fusies. 

Openheid en onderzoek noodzakelijk 

Dan zijn we aangeland bij De Hen's 
slotbeschouwing van 4 pagina's, die 
m.i. het belangrijkste zijn van het hele 
boek. De inleiding vangt aan met de 
woorden: "Over economische macht 
in Nederland is eigenlijk ontzettend 
weinig bekend. We weten ternauwer
nood wat we met het begrip ,macht' in 
een economische context aan moeten". 
We mogen aannemen dat het deze 
overweging was die de schrijver stimu
leerde om de in dit boek vervatte 
poging tot inventarisatie te onderne
men. Wetend dat zowel de proloog ais 
de epiloog van een boek in de regel 
na voltooiing van de "romp" worden 
geschreven, krijgt de aanhef van de 
epiloog een bijzondere betekenis nu 
deze exact gelijk is aan de hierboven 
uit de inleiding geciteerde regels. Het 

is treffend, maar niet verbazend, te 
constateren dat De Hen alle mogelijke 
belangrijke en voor de hand liggende 
conclusies ook aan het einde van zijn 
werk van vraagtekens voorziet. 

in de aanhef van deze recensie doelde 
ik op de motieven die tot lezing van dit 
werk kunnen leiden. De slotbeschou
wing zal door één van de daar aan
geduide groepen lezers (de bevooroor
deelden) dan ook zeker als onbevre
digend worden ervaren. Het verdient 
waardering dat de schrijver zich daar
door niet van de realiteit heeft laten 
afleiden. 

Het is nu eenmaal zo, en de grote 
verdienste van dit boek ligt er in dat 
vanuit - op dit gebied zeker - on
verdachte hoek (De Hen is redacteur 
van Vrij Nederland) op heldere wijze 
duidelijk wordt gemaakt dat het wer
kelijke wetenschappelijk onderzoek op 
dit gebied, voor zover het überhaupt 
is verricht, verouderd of fragmentair 
is2 In wezen is het boek van De Hen 
een pleidooi om daaraan iets te doen. 
De goede verhoudingen in het Neder
landse bedrijfsleven zouden daar zeer 
bij zijn gebaat. Met instemming citeer 
ik dan ook de laatste twee alineCl's 
van zijn boek: 

"Dit neemt niet weg, dat een veel 
grotere openheid van gegevens en een 
veel intensiever onderzoek zeer ge
wenst is. Te denken valt, naast de 
ruimere publikatieplicht (bijvoorbeeld 
het volledige overzicht van de houders 
van prioriteitsaandelen) in de nieuwe 
vennootschapswetgevi"g, aan verplich
te publikatie van deelnemingen in an
dere ondernemingen, en aan een open
baar kartel register. Zolang er geen 
optimale openbaarheid is, blijft perma
nent wantrouwen tegen het bestaande 
economische systeem en zijn machts
verschijnselen gerechtvaardigd, ook bij 
diegenen die het systeem op zich zelf 
aanvaarden. Wie veel te verbergen 
heeft kan niet anders verwachten". 

Conclusie: dit boek is bepaald de 
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moeite van het lezen waard en een 
"must" voor in de materie geïnteres
seerden. Ook degenen die het op 
principiële punten met de schrijver 
oneens zijn, zullen gemakkelijk respect 

op kunnen brengen voor het door De 
Hen verzette werk en voor de zeer 
toegankelijke presentatie daarvan. 

H. C. J. G. Janssen* 

• Mr. Janssen, oud-lid van het partijbestuur van de KVP, is lector sociaal-economisch recht 
aan de Technische Hogeschool Twente, Afdeling Bedrijfskunde, en rechter-plaatsvervanger 
bij de rechtbank te Almelo. In 1970 is hij aan de juridische faculteit van de Katholieke Uni
versiteit te Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift over de "Totstandkoming van interM 

nationale handelskoop" . Van zijn hand zijn diverse publikaties verschenen over juridische 
onderwerpen. Zie voor een bespreking van zijn openbare les "Fusie" de volgende recensie. 
(Red) 

1 Vgl. "Meerderheids-aandeelhouders-bestuurders, prioriteitsaandeelhouders en fus ie", in 
"Maandblad de Naamloze Vennootschap", 1973, pag. 1 e.v. 

I Nog steeds wachten we op het in 1967 aangekondigde deel II van "De anatomie van 
Nederland" door 1. van den Berg, waarvan het eerste deel is uitgegeven door de Bezige Bij. 
Dil deel zou gaan over de "financieel-sociaal-economische" constellatie van Nederland. Een 
recent voorbeeld van degelijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is te vinden in de 
voortreffelijke dissertatie van G P. A. Braam: "Invloed van bedrijven op de overheid"; uitg. 
Boom, Meppel; 1973. Dit is een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke 
Invloed, die met name ten doel had de ontwikkeling van een met h 0 d e om deze te 
met e n. 

Het fusieverschijnsel 

Mr. H. C, J. G. Janssen: "Fusie" (openbare les); uitg. Tjeenk Willink, Groningen; 
1973; 41 pag.; f 6,75. 

De openbare les van mr. Janssen lijkt 
bedoeld om een globaal overzicht te 
geven van de economisch-sociaalrech
telijke aspecten van het fusieverschijn
sel. Het gekozen concept heeft als 
voordeel dat een groot aantal elemen
ten in hun onderlinge samenhang kun
nen worden gebracht. Ik betwijfel ech
ter of de rede aan het criterium der 
consistentie voldoet, omdat er te weinig 
methodisch in te werk wordt gegaan 
en een aantal m.i. belangrijke zaken 
onvermeld blijven. 

Voor een in sociaal-economische ont
wikkelingen en politiek geïnteresseerde 
econoom is met name de spanning 
tussen de rechtsorde en de voortdu
rend in beweging zijnde economische 
werkelijkheid een onderwerp dat zijn 
aandacht heeft. Om een en ander te 
verduidelijken zou ik willen aanknopen 
aan het vooral in het Duitse economi
sche recht ontwikkelde onderscheid 
tussen Oauerordnung en Lenkungs
massnahmen, 

De eerste groep moet gezien worden 
als het geheel van regels dat de markt
subjecten ter beschikking staat als 
"randdata" bij het ontwikkelen van 
economische besluitvorming. Bijvoor
beeld, een onderneming die bepaalde 
activiteiten wil gaan beginnen, heeft 
de keuze tussen een aantal rechtsvor
men waarin zij zich kan hullen. In be
ginsel is zij vrij in die keuze. Zolang 
zij maar de bepalingen van openbare 
orde in acht neemt, is er geen ingrijpen 
van de overheid te vrezen. Een duide
lijk voorbeeld van een Oauerordnung is 
het vennootschapsrecht. 

De andere groep is het geheel van 
maatregelen waarmee de overheid de 
besluitvormingsprocessen op de markt 
actief wil beïnvloeden. Te denken valt 
aan de Prijzenwet, de Wet op de Loon
vorming, de Wet Selectieve Investe
ringsheffing, de Machtigingswet e.d. 
Voor de marktsubjecten zijn dergelijke 
ingrepen geen vast gegeven, Voort
durend kunnen deze worden aangepast, 
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verscherpt of verzacht, zulks naarge
lang de conjuncturele en structurele 
ontwikelingen. 
Van dit fundamentele verschil valt in 
de rede niets terug te vinden. Dat is 
jammer, omdat de gegeven opsomming 
hierdoor wat minder boeiend wordt, 
terwijl bovendien gemakkelijk verwar
ring kan ontstaan, omdat ongelijksoor
tige zaken op één lijn worden gesteld. 

Motieven voor fusie 

De opmerkingen over het fusiever
schijnsel en de fusiemotieven lijken mij 
niet uitputtend. De heer Janssen noemt 
als argumenten waarmee fusies wor
den bepleit: het resultaat van de ge
zamenlijke uitvoering van verschillende 
activiteiten in één en dezelfde be
drijfseenheid of onderneming is "meer", 
"groter" of "beter" dan de som van de 
resultaten die zouden worden verkre
gen als de betrokken activiteiten in 
afzonderlijke bedrijfseenheden zouden 
worden uitgevoerd; verder risicosprei
ding, het verkrijgen van een machts
positie op de diverse in- en verkoop
markten, en machtsstreven (persoonlijk 
argument). 

Zelf zou ik de bestaande fusiemotieven 
meer nauwkeurig als volgt willen om
schrijven: schaalvergroting die door het 
wegvallen van de economische grenzen 
tussen de lid-staten van de EG is ont
staan; de toenemende concurrentie die 
ondervonden wordt van ondernemingen 
uit EG- en niet-EG-Ianden (zoals de 
Verenigde Staten en Japan); de grotere 
mogelijkheden tot het aantrekken van 
kapitaal; de verbreding van het artikel
pakket, die een grotere commerciële 
wendbaarheid, maar ook een doelmati
ger commerciële activiteit mogelijk 
moet maken; ten slotte de verlaging 
van de verkoopprijs, die mogelijk wordt 
gemaakt door de te bereiken kostprijs
veriaging. De juistheid van deze op
somming wordt bevestigd door de 
resultaten van het onlangs door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek ge
publiceerde motievenonderzoek inzake 

fusies. Dit maakt bovendien dUidelijk, 
dat bij de ijver waarmee fusiepartners 
elkaar zoeken, commerciële overwe
gingen overheersen. 

Gedragscode of wettelijke regeling 

Bij een fusie die overwegend geinspi
reerd wordt door commerciële overwe
gingen, eist de juridische (en financiële) 
structuur van de toekomstige com
binatie een groot deel van de aandacht 
op. Toch vormt deze - en de heer 
Janssen wijst daar terecht op - uit
eindelijk slechts een kader. Het feite
lijk benutten van de mogelijkheden 
door een gecoördineerd optreden van 
de gefuseerde bedrijven op de gebie
den van inkoop, produktie, verkoop, 
financiering enz. wordt de eigenlijke 
taak wanneer met het plaatsen van 
een aantal handtekeningen de formele 
structuur vastgelegd is. 

De schrijver staat in zijn rede uitvoerig 
stil bij de gedragscode die in Neder
land in 1969 door de SER is ingevoerd 
ter regeling van de gang van zaken bij 
fusies. De fusieregeling zou niet meer 
zijn dan een normering van wat in het 
maatschappelijk verkeer als behoorlijk 
wordt ervaren. Zij stelt dus een zekere 
orde vast, waaraan de ondernemingen 
die bij een fusie betrokken zijn, zich 
hebben te houden. Zij behoort dus tot 
de eerste groep van maatregelen waar
over ik het in mijn inleidende opmer
kingen heb gehad. 
Volgens de heer Janssen zou de tijd 
in Nederland nog niet rijp zijn om tot 
het vaststellen van een wettelijke rege
ling ten aanzien van fusies over te 
gaan. Ter onderstreping van zijn betoog 
wijst hij ook op de opgedane erva· 
ringen in het buitenland. Zonder me 
nu direct tot tegenstander van de door 
de schrijver en ook anderen gehuldigde 
stelling te willen verklaren, zou ik er 
toch op willen wijzen, dat met name 
de ontwikkelingen in de Verenigde 
Staten, Engeland (Monopoly Commis
sion) en West-Duitsland (Bundesl<ar
tellamt) een actief wettelijk én effectief 
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optreden van de overheid inzake (voor
genomen) fusies laten zien. Op het 
vraagstuk van de fusiecontrole kom ik 
nog terug bij mijn bespreking van de 
opmerkingen van de heer Janssen over 
fusierechtelijke ontwikkelingen in EG
verband. 

Fusie en mededinging 

De opmerkingen van de heer Janssen 
over fusie en mededinging komen niet 
erg duidelijk over. Begrip moet er ech
ter voor worden opgebracht dat het 
bijv. moeilijk is precies vast te stellen 
wat onder "machtspositie" moet wor
den verstaan. Door te spreken over 
een marktbeheersende positie wordt 
wellicht preciezer aangegeven waar het 
in dit verband om gaat. Een veelheid 
van criteria is denkbaar om de aanwe
zigheid van een machtspositie vast te 
stellen. Een zeer belangrijk criterium is 
dat van het marktaandeel; ook het 
marktgedrag van een onderneming 
(bijv. onbillijke prijzen en overeen
komsten) kan een aanwijzing zijn, dat 
deze een machtspositie ineemt. 
Wat een machtspositie ook precies in 
mag houden, in het algemeen neemt 
men aan dat zij alleen kan bestaan in 
relatie tot een bepaalde markt. Dit 
marktgebied wordt ook wel de relevan
te markt genoemd. Het is van het 
grootste belang de relevante markt zo 
nauwkeurig mogelijk af te bakenen. 
Hoe groter men de relevante markt 
neemt, des te moeilijker wordt het de 
aanwezigheid van een machtspositie 
aan te tonen, en omgekeerd. Het is 
bij het bepalen van de relevante markt 
geweest dat bijv. het Europese Hof 
van Justitie te Luxemburg de beschik
king van de Europese Commissie in
zake de Continental Can-affaire te licht 
bevonden heeft. 

Ik zou hieraan nog wilen toevoegen, 
dat het antwoord op de vraag of tegen 
het mogelijke ontstaan door fusie van 
een marktbeheersende positie van 
overheidszijde moet worden opgetre
den, vooral ook afhankelijk is van de 

plaats die het handhaven van een effec
tieve mededinging op de economische 
waardenschaal inneemt. Brengen we 
hiermee de industriepolitiek in verband, 
dan ben ik van mening dat ter oplos
sing van de spanning tussen mede
dinging en fusie, nu meer dan vele 
jaren terug, de economische en tech
nologische ontwikkelingen bepalend 
zijn. Het is dan dUidelijk dat wat toen 
in Nederlandse verhoudingen een on
miskenbare machtspositie zou zijn ge
weest, nu niet anders kan zijn dan een 
onvermijdelijke en aanvaardbare reactie 
op genoemde ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen in de EG 

Onder het hoofd "Fusie in het toekom
stig recht" behandelt de schrijver O.m. 
de ontwikkelingen in de EG op het 
gebied van het fusierecht. Het is be
grijpelijk dat de heer Janssen, die zijn 
rede heeft gehouden op 12 april 1972, 
geen melding heeft kunnen maken van 
het in juli jl. door de Europese Com
missie bij de Raad van ministers inge
diende voorstel voor een verordening 
inzake de controle op concentraties 
(fusies) in de EG. Hij had echter niet 
onvermeld mogen laten de pogingen 
die door de Europese Commissie reeds 
veel langer in het werk worden ge
steld om meer grip te krijgen op fusie
bewegingen in de EG. 

Het duidelijkste voorbeeld hiervan is 
wel het optreden van de Europese 
Commissie in 1971 in de reeds ge
noemde Continental Can-affaire. De 
uitleg die het Europese Hof van Justi
tie in zijn desbtreffend arrest gaf aan 
artikel 86 van het EEG-verdrag, be
tekende een belangrijke steun voor de 
Europese Commissie. Maar het Con
tinental Can-arrest was voor de Euro
pese Commissie toch in zoverre niet 
voldoende, dat dit nog steeds alleen 
gelegenheid biedt tot een optreden 
achteraf en dan alleen tegen onderne
mingen die reeds vóór de fusie een 
machtspositie bezitten. In genoemd af
zonderlijk voorstel voor een verorde-
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ning verlangt de Europese Commissie 
verstrekkende bevoegdheden om con
trole op het verloop van fusies uit te 
kunnen oefenen. Als de EG-Raad de 
verordening goedkeurt, stelt deze de 
Europese Commissie in staat een be
langrijk stuk EG-industriepolitiek te 
voeren. 

Het laatste deel van de rede van de 
heer Janssen is gewijd aan het Euro
pese vennootschapsrecht. De opsom
ming is vrij volledig, hoewel de schrij
ver nalaat aan te geven wat nu eigen-

lijk de functie is van het Europese 
vennootschapsrecht. Een voorafgaande 
opmerking hierover was m.i. op haar 
plaats geweest. 

Tot besluit zou ik willen opmerken, dat 
ik de tekst van de rede, hoewel ik me 
ten aanzien van een aantal onderdelen 
ervan wat kritisch heb uitgelaten, 
lezenswaardig vind, omdat zij een 
interessante (weliswaar niet volledige) 
inventarisatie geeft van hetgeen er op 
fusierechtelijk gebied speelt. 

C. M. F. van Lotringen* 

* Drs. Van Lotringen is medewerker van de Europese Investeringsbank te Luxemburg. (Red,), 

Industriepolitiek 
W. J. van Gelder e.a.: "Industriepolitiek", publikatie van de Wiardi Beckman
stichting; uitg. Kluwer, Deventer; 1973; 143 pag.; f 15,-. 

In een uitstekende verhandeling geven 
de schrijvers een goed inzicht in en 
overzicht van het "waarom" van een 
industrieel structuurbeleid, van de 
grondslagen en de samenhang van de 
vele facetten daarbij, zoals research, 
techniek, milieu, economie, sociologie 
en algemene politiek. Hoewel de schrij
vers geen rekening hebben kunnen 
houden met de huidige energiecrisis, 
wijzen zij wel op het belang van de 
energiepolitiek. De actualiteit van de 
energiecrisis dwingt ons nog meer om 
aandacht te besteden aan een goed 
samenhangend - ook in Europees en 
mondiaal verband - industrieel struc
tuurbeleid. 

Zonder zich over te geven aan een 
verdwaasd idealisme bieden de schrij
vers een evenwichtige studie over de 
mogelijkheden, ten opzichte van de 
wenselijkheden, om het industriebeleid 
te begeleiden. Het nastreven van een 
socialistische maatschappij in dit ver
band is wel wat vaag. Welk socialisme 
bedoelen de schrijvers? Naar mijn 
mening zijn er te veel soorten en 
nuances in het socialisme. Juister en 

meer in overeenstemming met hun fei
telijke benadering zou ik liever spreken 
van de noodzaak tot een verdere ver
maatschappelijking van de industrie. 
De vraag is namelijk of en in hoeverre 
de overheid zich moet bemoeien met 
het industriële gebeuren. De schrijvers 
voeren voldoende motieven en feiten 
aan om consequenties te verbinden 
aan een toenemende overheidsverant
woordelijkheid. Zij stellen zich ter zake 
realistisch op en wijzen op: 

a) de verantwoordelijkheid van de in
dustrie zelf; 

b) de noodzaak van meer en beter 
samenspel tussen bedrijfsleven en 
overheid; 

c) de directe taak van de overheid als 
verantwoordelijke voor de totale ont· 
wikkeling van de maatschappij als ge
heel. 

Eerlijk en duidelijk gaan de schrijvers 
in op de noodzaak van ordening en 
planning, niet alleen regionaal in Ne
derland, maar ook op Europees en 
wereldniveau. De techniek is in dezen 
belangrijk, maar dan dient reeds de 
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research gericht te worden op de toe
komstige gewenste produktie. De vrij
heid - al of niet absoluut - zal 
ingeperkt moeten worden of, beter ge
zegd, meer maatschappelijk gericht. 
Zonder het winstmotief of de rende
mentsoverwegingen te verdonkerema
nen pleiten de schrijvers toch telkens 
voor een meer gericht zijn op alle 
facetten en ten bate van de gehele 
samenleving. 

Industrie en samenleving 

De auteurs achten een herwaardering 
van de rol van de overheid ten opzichte 
van de industrie noodzakelijk. In hun 
studie - die mede gebaseerd is op 
een uitgebreide literatuurlijst - schet
sen zij een basis voor een beleid 
waardoor de vrijwel autonome econo
mische ontwikkeling weer meer onder 
de invloed van de politieke besluitvor
ming moet komen. 
In een hoofdstuk over de "Grondslagen 
voor een industriepol itiek" zeggen de 
schrijvers dat het doel moet zijn de 
samenleving optimaal te doen profite
ren van de technische en industriële 
ontwikkeling. Zij stellen o.a.: "Wat 
daarbij onder 'optimaal' verstaan moet 
worden, is afhankelijk van politieke 
voorkeuren, maar ook van sociale en 
economische factoren". Voor de real i
sering maken zij terecht onderscheid 
tussen correctie op korte termijn, oriën
tatie van de ontwikkeling op middel
lange termijn, en verandering van de 
maatschappijstructuur op lange termijn. 
De schrijvers projecteren een beter 
industriebeleid van regio per land tot 
over de hele wereld, gekoppeld aan 
een te bereiken betere arbeids- en 
inkomensverdeling. Zij herinneren aan 
de door de SER in 1950 geformuleerde 
doelstellingen van de economische 
politiek, t.w.: 

- volledige werkgelegenheid; 

- redelijke economische groei; 

- evenwicht op de betalingsbalans; 

- zo stabiel mogelijk prijsniveau; 

- rechtvaardige inkomensverdeling. 

Doordat men geen richting heeft ge
geven aan de economische groei, heeft 
deze te weinig bijgedragen aan het 
welzijn. De actuele situatie getuigt dat 
de schrijvers geen ongelijk hebben 
wanneer zij stellen dat zaken als leef
milieu, ruimtelijke ordening en inter
nationale arbeidsverdeling extra bena
drukt moeten worden, resp. toegevoegd 
aan bovenstaande doelstellingen. 
Bij planning en ordening komt het be
leid aan de orde, alsmede de te ge
bruiken instrumenten. Onbevredigend 
is dat er vele organen, instituten e.d. 
zijn die zich zowel nationaal als Euro
pees en mondiaal met onderdelen van 
de problematiek bezighouden. De 
schrijvers pleiten dan ook voor meer 
samenspel en integratie. Maar ook zij 
kunnen de juiste dosering tussen be
drijfsleven en overheid, resp. nationale 
staat en EG of internationale organen 
niet aangeven. 

Spreiding van macht 

Hier ligt mijns inziens een fundamenteel 
probleem. Willen wij de bestaande 
machtsstructuur naar de overheid over
hevelen? Of is er een betere oplOSSing 
door meer spreiding van macht, ook 
wel genoemd participatie van allen die 
bij de zaak betrokken zijn, inclusief 
een toenemende bevoegdheid van de 
overheid in verhouding tot haar grotere 
verantwoordelijkheid? Dat mis ik in dit 
cahier. De mensen vragen spreiding 
van verantwoordelijkheid en macht, en 
geen overheveling naar de onpersoon
lijke staat. Tevens kijken de schrijvers 
te veel naar nieuwe structuren. Dat is 
wel belangrijk, maar daarbij is nodig 
een andere mentaliteit van personen 
en groepen, meer gericht op de be
langen van de gemeenschap. Zonder 
de juiste instelling zal elke nieuwe 
structuur ook falen. 
Regeling van produktie roept al snel 
ook regeling van de consumptie op. 
De vraag is of dat wel objectief en 
rechtvaardig kan. De auteurs hebben 
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gelijk dat daarmee ook de investeringen 
door internationaal overleg bepaald 
moeten worden. Dat zal evenwel een 
moeizame zaak worden. De vraag is of 
ook andere landen bereid zijn inter
nationaal te denken en te handelen. 
Nederland kan in elk geval niet alleen 
de wereld verbeteren! Dat neemt onze 
medeverantwoordelijkheid over het ge
heel overigens niet weg. 
Er is behoefte aan een nieuwe In
dustrialisatienota en aan een nieuwe 
benadering van de ruimtelijke ordening. 
Terecht pleiten de schrijvers daarvoor. 
De studie geeft geen al te gedetailleer
de aanbevelingen, maar wel enkele 
conclusies als basis voor een te voeren 

beleid. Verdere studie is nodig. Een 
streven naar meer vrijhandel acht het 
rapport van belang. Ik merk daarbij op, 
dat dit echter weer kan botsen met 
meer en scherper overheidsbeleid. 
Over het geheel genomen is de analyse 
van Van Gelder c.s. - zonder dat men 
het met alles eens hoeft te zijn -
van grote waarde en verdient zij alles
zins om door politici gelezen en ge
bruikt te worden. De KVP en/of het 
CDA zouden er verstandig aan doen 
in eigen kring hun visie te toetsen aan 
dit rapport en politieke actie daarnaar 
te richten. 

S. Th. van Bijsterveld* 

* De heer Van Bijsterveld. algemeen secretaris van de Industriebond NKV. is lid van het 
partijbestuur van de KVP. (Red.). 

Economie en technische ontwikkeling 
Dr. A. Heertje: "Economie en technische ontwikkeling"; uitg. Stenfert Kroese, 
Leiden; 1973; 419 pag.; ingenaaid f 38,50; gebonden f 60,-. 

Bij het 50-jarig bestaan van de PTT, 
in 1968, kwam de directie van dit 
staatsbedrijf op de gedachte in plaats 
van het traditionele gedenkboek een 
verhandeling te laten schrijven over 
het verband tussen economie, techniek 
en technische ontwikkeling. Een goede 
gedachte, want hier lag een terrein dat 
nog nauwelijks betreden was. 

Ruim vijf jaar later voltooide prof. dr. 
A. Heertje, aan wie de studie was toe
vertrouwd, het lijvige boek dat thans 
voor ons ligt. Naar mag worden aange
nomen, zal er in de vaktijdschriften op 
zowel technisch als economisch gebied 
binnenkort de aandacht aan worden 
besteed die het verdient. Daarbij zal 
zeker de waarde van de studie vanuit 
economische gezichtshoek worden be
licht, hetgeen in dit blad niet de be
doeling kan zijn. 

Heertje beziet de technische ontwik
keling als verklarende variabele in de 

economische theorie. De stand van de 
techniek is dan geen gegeven groot
heid meer, die geen of nauwelijks 
invloed heeft op de economie. Integen
deel, de technische ontwikkeling geeft 
richting aan het economisch gebeuren 
en brengt als zodanig de dynamiek in 
de theorie. Zowel uitvindingen als de 
toepassing van nieuwe technieken ver
klaren, naast andere factoren, de eco
nomische ontwikkeling, niet alleen op 
dit moment maar ook in de nabije en 
de verder weg liggende toekomst. 

Mechanisatie 

Heertje heeft het zich daarbij niet ge
makkelijk gemaakt. Zijn studie vangt 
aan bij de eerste geschriften op het 
gebied van de dismal science van 

James Stewart en Adam Smith en de 
andere klassieke auteurs. Daarin wordt 
de vraag centraal gesteld of mecha
nisering voordeel biedt en of er, zoals 
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met name Ricardo stelt, geen (tijdelijke) 
uitstoting van arbeid zal plaatsvinden. 
Er is een voortdurende concurrentie 
tussen arbeid en kapitaal in de vorm 
van produktiemiddelen die elkaar aan
vullen en niet uitsluiten, zoals Marx 
later stelde. 

Een belangrijk punt is het opnieuw 
inschakelen in het produktieproces van 
arbeiders die door de mechanisatie 
hun werk kwijt zijn geraakt. Dat kan 
op verschillende manieren, o.a. door 
inschakeling bij de produktie van ma
chines e.d., waarmee meteen het pro
bleem van de scholing om de hoek 
komt kijken. Mechanisatie gaat in deze 
visie gepaard met prijsdaling en het 
daardoor relatief toegenomen inkomen 
zorgt voor een vraag naar meer of 
andere produkten, hetgeen ook een 
gunstig effect heeft op de werkgele
genheid. 

Uitvindingen en innovatie 

Hoofdstuk 3 is helemaal ingeruimd 
voor Karl Marx, die, zoals Heertje be
toogt, de eerste economist was die 
de betekenis van de veranderingen in 
de techniek voor de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling in volle 
omvang heeft onderkend. In het vol
gende hoofdstuk schetst de schrijver 
de feitelijke technische ontwikkeling 
tot het jaar 1900. Dat proces is aan 
het eind van de 18e eeuw in Engeland 
in een stroomversnelling gekomen bij 
de start van de industriële revolutie 
met de toepassing van nieuwe vin
dingen op verscheidene gebieden. Uit
vindingen zijn vaak het werk van 
enkelingen. Daarnaast is er de voort
durende verbetering van het produk
tieproces door zeer velen die daarin 
werkzaam zijn. Uitvindingen hoeven, 
zoals de praktijk maar al te vaak heeft 
uitgewezen, niet meteen rijp te zijn 
voor technische toepassing. De toepas
sing vindt in het algemeen geleidelijk 
plaats. Dit onderscheid tussen uitvin
dingen en het invoeren van nieuwe 
produktietechnieken is van Schumpeter. 

Het toepassen van nieuwe combinaties 
is mogelijk zonder uitvindingen. Uitvin
dingen hoeven geen economische ge
volgen te hebben. Het is de taak van 
de ondernemer nieuwe combinaties uit 
te voeren, in een wereld van onzeker
heid. Dat is in Schumpeters ogen het 
wezen van het kapitalisme, dat syno
niem is met dynamiek. 

Heertje vraagt zich vervolgens in een 
schets van de technische ontwikkeling 
sinds het begin van deze eeuw af of 
vernieuwing inderdaad komt na de uit
vinding of dat vernieuwing kan vooraf
gaan aan nieuwe vindingen. Van het 
laatste zijn er vele voorbeelden. De 
noodzaak voor een probleem een op
lossing te zoeken bepaalt de richting 
van de research en leidt tot de uit
vinding. Men vindt vele voorbeelden 
in de ruimtevaart en in de ontwikkeling 
van de computer (bijv. gei'ntegreerde 
circuits). Over de onderlinge verhou
ding van uitvinding en innovatie kan 
geen definitieve uitspraak worden ge
daan. Heertje concludeert dat Schum
peters onderscheid tussen uitvinding 
en innovatie zinvol is, maar dat de 
werkelijkheid toch gecompliceerder is, 
vooral in deze eeuw. 
Het is een goede gedachte geweest 
van Heertje om de ideeën die in de 
loop der jaren zijn ontwikkeld over de 
relatie tussen technische ontwikkeling 
en economie, te toetsen aan de feite
lijke ontwikkeling. Toch kan men daar
mee niet de algemene geldigheid van 
een theorie bewijzen omdat de empirie, 
het onderzochte feitenmateriaal, slechts 
een uitspraak mogelijk maakt over het 
onderzochte terrein. Dat is uiteraard 
een probleem waarmee de maatschap
pijwetenschappen voortdurend worden 
geconfronteerd. 

Micro- en macro-economische 
produktie 

De technische ontwikkeling brengt een 
verandering teweeg tussen produktie 
en produktiefactoren. Deze produktie
functie staat centraal in het hoofdstuk 
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over de micro-economische produktie
theorie, waarmee we in onze tijd be
landen. De bijdragen aan de gedach
tenvorming van een groot aantal 
auteurs passeren in hoog tempo de 
revue. De ondernemer, om wie het in 
de micro-theorie gaat, zal uit de vele 
produktiemogelijkheden de meest effi
ciënte kiezen. Daarbij spelen economi
sche motieven een belangrijke rol. De 
techniek wordt een factor die invloed 
heeft op het uiteindelijke resultaat. Een 
interessante vraag die Heertje opwerpt, 
is of de stand van de techniek of de 
mogelijkheden voor het bedrijf in kwes
tie de produktiefactor en de mate van 
efficiency bepalen. 

Na deze micro-economische benadering 
volgt een bijzonder interessant hoofd
stuk over de macro-economische pro
duktietheorie. Interessant vanwege de 
beschouwing over het verband tussen 
een micro- en een macro-economische 
visie, waarbij de laatste, zoals Heertje 
stelt, niet zonder meer de optelsom 
van micro-economische grootheden kan 
zijn. De conclusie: het empirische 
macro-economische onderzoek dient te 
worden aanvaard als een noodbrug 
tussen de nog gebrekkige theoretische 
macro-economische concepties en het 
voor empirische verificaties vatbare ge
deelte van de theorie. 

Economische groei 

De technische ontwikkeling is een van 
de belangrijkste oorzaken van de eco
nomische groei, in een zodanig tempo 
dat men zich vandaag de dag afvraagt 
of dat proces zich kan en mag voort
zetten. Heertje analyseert het verband 
tussen beide grootheden aan de hand 
van de ideeën van een aantal auteurs. 
De relatie tussen beide grootheden, 
het niveau van de produktie nu, dat 
is bepaald door ontwikkelingen in het 
verleden - zoals de installatie van 
kapitaalgoederen, betere kennis van 
het produktieproces, beter onderwijs 
en werkgelegenheid in de research
sector van de economie -, is datgene 

waar het in het boek in wezen om gaat. 
De schrijver heeft eigenlijk een lange 
aanloop genomen om op pag. 206 e.v. 
tot de kern van zijn studie te komen in 
hoofdstukken over de relatie tussen 
technische ontwikkeling en resp. groei, 
monopoliemacht en economisch beleid. 
Nauw met de groei verwant is het 
probleem van de inkomensverdeling, 
dat thans ruimschoots in de belang
stelling staat. Groei, d.W.Z. van de 
arbeidsproduktiviteit, leidt niet tot 
lagere prijzen maar tot nominale lonen 
en tot hogere prijzen, zodanig dat de 
reële inkomens stijgen. 

De macht van de onderneming 

De ontwikkeling van de individuele 
werknemer, de individuele onderneming 
of bedrijfstak, die Heertje centraal stelt, 
vraagt om een aanvullende beschou
wing over de marktvorm. De macht van 
de onderneming, de monopoliemacht 
zoals de schrijver vaststelt, de markt
vorm en het marktgedrag van de on
derneming en de efficiency van de 
produktie krijgen hier de aandacht. In 
dit hoofdstuk wordt ook de multinatio
nale onderneming als resultaat van 
schaalvergroting aangestipt. Daarnaast 
is dit type onderneming de vorm waarin 
de resultaten van technische ontwik
keling over de nationale grenzen wor
den verspreid. 

Het voortschrijden van de techniek is 
een proces dat geheel afhankelijk is 
van de menselijke visie. Binnen de 
macht die ondernemingen hebben, zijn 
uiteenlopende gedragingen mogelijk, 
maar ook Uiteenlopende reacties en 
verwachtingen. In dit kader is de macht 
van de onderneming, binnen gestelde 
grenzen, voorwaarde voor ontwikkeling 

Machtsverhoudingen hebben invloed op 
de inkomens- en vermogensverhou
dingen in, maar zeker ook buiten de 
onderneming, dus in de gehele samen
leving. Het belang van de factor arbeid 
- de participatie van de werknemers, 
zou men kunnen zeggen - wordt be
langrijk, mede omdat de werknemers 
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7 

invloed willen hebben op het proces 
van besluitvorming. 

Economische politiek dient naar de 
mening van Heertje zowel het voort
schrijden van de technische kennis als 
de toepassing van de techniek te om
vatten, dit zeer ruim opgevat. Voort
schrijding van de techniek eist bijstu
ring door de overheid. Twee belangrijke 
mondiale problemen die zowel de over
heid als het bedrijfsleven zelf in het 
beleid moeten betrekken, zijn de ver
vuiling en de uitputting van energie
bronnen, waarover het rapport van de 
Club van Rome handelde. Dat rapport 
is overigens volgens Heertje in ster
kere mate vatbaar voor kritiek dan wel 
eens wordt aangenomen. 

Indrukwekkend boek 

Professor Heertje heeft een indruk
wekkend boek geschreven, waarvan 
enkele belangrijke punten in deze be
spreking werden aangeroerd. Het bevat 
een diepgaand historisch overzicht van 
het denken over de relatie tussen de 
ontwikkelingen op technisch gebied en 
de economische wetenschap. Heertje 

registreert de evolutie in het denken 
van economen, zowel de klassieke en 
neo-klassieke als de moderne, meer 
wiskundig geschoolde. De lijst van ge
raadpleegde boeken en artikelen be
slaat veertig bladzijden(!) van het boek. 
De verzuchting van de schrijver, zoals 
de oud-directeur-generaal van de PTT, 
H. Reinoud, het in zijn "Ten geleide" 
opmerkt, dat er tijden zijn geweest dat 
prof. Heertje zoals hij zelf stelde "in 
zijn denken niet vooruit kon", kan men 
zich goed indenken. 

Heertje heeft geen gemakkelijk boek 
geschreven. Niet alle hoofdstukken zijn 
even goed leesbaar, afgezien van wat 
wiskundige afleidingen. Te gemakkelijk 
worden soms begrippen en visies van 
auteurs bekend verondersteld, ook als 
die niet eerder in het boek werden 
behandeld. En van een auteur die we
tenschapsman en politicus is tegelijk
kertijd, had men wat meer eigen visie 
op zijn onderwerp mogen verwachten, 
een visie die verder zou gaan dan een 
evaluatie van wat anderen over het 
onderwerp hebben gezegd. 

W. L. M. Adriaansen* 

* Drs. Adriaansen, werkzaam op het Directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische 
Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken, is lid van de partUraad van de 
KVP. (Red.) 

Werk voor de toekomst 
Rapport van de "Werkgroep Toekomst" van de Stichting Maatschappij en On
derneming, die tevens uitgever is; Badhuisweg 91, Den Haag; 1973; 54 pag.; 
f2,75 

Een groep topfiguren uit het bedrijfs
leven en de wetenschap heeft dit rap
port opgesteld met als doel het sugga
reren of aangeven van een aantal 
concrete beleidsmaatregelen die de 
door de Club van Rome gesignaleerde 
dreigende catastrofe zouden kunnen 
voorkomen. De werkgroep beperkt zich 
in hoofdzaak tot maatregelen in Ne
derlands verband. Met nadruk wordt 
gewezen op het karakter van het rap
port van de Club van Rome: het gaat 

hier niet om een toekomstvoorspelling, 
maar om berekeningen die gemaakt 
zijn in het raam van een model, dat 
gebaseerd is op een aantal veronder
stellingen. De grote waarde ligt dus 
niet in het voorspellend karakter, maar 
in het inzicht in de structuur en de 
samenhang van de onderzochte facto
ren. Volgens de werkgroep lijkt het 
waarschijnlijk dat op het rapport van 
de Club van Rome gereageerd zal 
worden met een beleid dat de werke-
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lijke uitkomsten zal doen afwijken van 
de berekende. Zij doet daartoe voor
stellen. 
Het boekje bestaat uit drie delen. In 
het eerste komen algemene aspecten 
aan de orde. Het tweede en omvang
rijkste deel gaat over een aantal knel
punten, zoals de groei van het energie
verbruik, de kernsplitsing, de vervuiling, 
de uitputting van de grondstoffen en 
het verkeer. Het derde deel ten slotte 
bevat een samenvatting van 91 punten 
die nagenoeg allemaal zijn te beschou
wen als een stellingname of als een 
voorstel voor een concrete beleids
maatregel. Het geheel is duidelijk ge
schreven en gemakkelijk leesbaar. 
"Werk voor de toekomst" beoogt ech
ter geen originaliteit en geeft geen 
maatschappijvisie aan. Daarmee zijn 
we tegelijk bij de twee m.i. meest 
wezenlijke vragen die men de schrij
vers van dit boekje kan stellen. Wat 
beoogt men toe te voegen aan de 
talloze voorstellen die her en der met 
betrekking tot het milieu al zijn ge
daan? En waarom haakt men - afge
zien van die oorspronkelijkheid - niet 
aan bij de grote waarde van het 
rapport van de Club van Rome, nl. 
de samenhang van een aantal milieu
factoren? Het is bijvoorbeeld geenszins 
duidelijk met welk tempo en in welke 
omvang de voorgestelde maatregelen 
naast en samen met elkaar gerealiseerd 
zouden moeten worden. 

Milieu en politiek 

Zo kom ik vanzelf bij de tweede kern
vraag. De werkgroep is van mening 
dat de noodzakelijke maatregelen ge
nomen zullen moeten worden zonder 
het verloop van de discussies over de 
meest wenselijke maatschappijvorm af 
te wachten, zij het zodanig dat de maat
schappelijke tegenstellingen eerder 
verkleind dan vergroot worden. Nu lUkt 
het mij alleszins juist om de conclusies 
van dergelijke discussies, die tot in alle 
uithoeken van de aarde plaatsvinden, 

maar niet af te wachten. Ik vrees dat 
zij het einde wel nimmer zullen halen. 
Maar van de andere kant is het nog 
maar de vraag - u begrijpt: voor mij 
niet - of je de milieuproblematiek 
kunt herleiden tot een louter techno
logische aangelegenheid, d.w.z. tot een 
zaak die opgelost moet worden zonder 
dat bijvoorbeeld de pol itieke verhou
dingen er toe doen. Politiek houdt zich 
bezig met de vraag moe de maat
schappij er uit moet zien, en is een 
instrument om dingen te veranderen. 
We willen allemaal een schone, leef
bare wereld, maar de weg waarlangs 
verschilt, de prioriteiten liggen anders, 
enz. En het telkens opnieuw maken van 
een keuze is politiek. Dat gebeurt toch 
ook ten aanzien van problemen als 
werkgelegenheid, volksgezondheid, wo
ningbouw, onderwijs, enz.? Het uitein
delijk doel is altijd het bereiken van 
het optimaal mogelijke, en zelfs dat zul 
je concreter moeten aangeven. Waar 
het mij om gaat, is dat men in de fun
damentele discussies over de milieu
problematiek bestaande en op gang 
komende discussies over toekomstige 
maatschappijvormen moet "meene
men" 
Bovengenoemde omissie wordt ook 
gevoeld waar het rapport slechts met 
enkele woorden rept over zaken als 
samenwerking en bereidheid tot over
leg. Problemen van internationale aard 
- vredesvraagstukken en "derde we
reld" - komen nauwelijks aan de orde. 
De voorgestelde maatregelen mogen 
dan wel een praktisch perspectief bie
den, maar dan blijft op de meeste 
punten de vraag liggen wat we er aan 
hebben als er een internationale dimen
sie aan wordt toegevoegd. Ik denk 
slechts aan de energievoorziening en 
het bevolkingsvraagstuk. 
Kortom, het zou niet gek zijn als de 
Stichting Maatschappij en Onderneming 
een aanvulling op dit boekje voor haar 
rekening zou willen nemen. 

J. Chr. G. Fijen* 

* Mr. FUen is wetenschappelUk medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming. (Red.) 
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In heteentrum van de Nederlandse politiek 

F. H. J. J. Andriessen 1
: 

Spreiding van macht 

Het dragen van eigen verantwoordelijkheid is naar onze christen
democratische opvatting de grondslag voor de ontplooiing van de mens 
persoonlijk en als lid van de gemeenschap - e<Jn kernzin uit ons 
christen-democratisch denken, een kerngedachte uit de Nota van de 
Contactraad. Die nota draagt de titel: "Naar een verantwoordelijke 
maatschappij" . 
In de politieke strijd van vandaag gaat het om d:e vraag. Vandaag spitst 
de strijd zich toe op het vraagstuk van de macht. Macht is in. Iedereen 
praat er over. Dat is nuttig. Maar ook gevaarlijk. Niemand minder dan 
de bisschoppen in hun vastenbrief van dit jaar' vragen vanuit de 
evangelische boodschap aandacht voor het vraagstuk van de macht. 
En als in dit schrijven de almacht van de Heer zelf wordt uitgelegd als 
een macht tot dienst aan de mensen, hoeveel te rneer ligt er dan voor 
de politici een opdracht om menselijke macht tot menselijke dienst te 
maken. Niet uit angst dat zij eens de macht zouden grijpen, maar uit 
overtuiging dat zelf verantwoordelijk zijn, eigen-"machtig" zijn, voor
waarde is voor dienst aan elkaar. 

Van die dienst aan elkaar wordt de samenleving meer en meer afhan
kelijk. Velen staan kritisch tegenover gevestigde machten en dat is 
goed. Macht hoort onder kritiek. Maar ook zij die de macht kritiseren, 
moeten kritiek kunnen verdragen. Wie het recht in eigen hand neemt, 
doet zelf een greep naar de macht. Zijn bedoelingen zijn niet eerlijk. 
Hij maakt misbruik van zijn macht en roept daardoor nieuwe onmacht op. 
Gewelddadig vel'zet tegen de rechtsorde hoort in onze samenleving 
niet thuis. En zij die werkzaam zijn bij de handhaving van wet en recht, 
hebben recht op onze steun. 

In het parlementaire werk heeft de fractie vanuit deze opvatting ge
werkt. Wij hebben het kabinet serieus genomen als het spreiding van 
macht tot een van zijn centrale doelen maakt, maar wij hebben er 
tegelijk op gewezen dat het kabinet die zaken te eenzijdig sociaal-

* Tekst van de rede die mr. Andriessen, voorzitter van de KVP-fractie In de Tweede Kamer, 
op 16 maart 1974 heeft gehouden tijdens de manifestatie van Ge KVP in Den Haag. 

1 .,Macht - onmacht - hoop". Bisschoppelijke Vastenerid 1974; uitg. Secretariaat van de R.K. 
Kerkprovincie in Nederland, Utrecht. 
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economisch ziet. De discussie over dit onderwerp is nog maar net 
begonnen. Belangrijke beleidsvoornemens moeten nog concreet worden 
gemaakt. Ik noem de grondpolitiek, de verdergaande democratisering 
van het bedrijfsleven, het inkomensbeleid, de herstructurering van het 
binnenlands bestuur, herstructurering van belangrijke gebieden in het 
particuliere initiatief zoals de volksgezondheid en de sociaal-culturele 
sector. Ook na de begrotingsbehandelingen zijn op deze terreinen veel 
vragen onbeantwoord gebleven. Onze voornaamste stelling is: liever 
democratisering van binnenuit dan regeling van buitenaf, al zal dit 
laatste niet altijd achterwege kunnen blijven. 

De machtsvraag ligt zeer verscheiden en veelal versluierd. De multina
tionale onderneming en de kleine zelfstandige, de internationale project
ontwikkelaar en de kleine eigen-huisbezitter, supra-nationale organen 
en simpele wijkraden, het streven naar een nationale gezondheidszorg 
en de simpele patiënt, het heeft allemaal met ma:ht en onmacht te 
maken. 

Macht van Nederland in de wereld 

En dan moeten wij realistisch zijn. In eigen land kunnen we wat doen, 
in het buitenland kunnen we vaak alleen maar getuigen. Daar is niets 
op tegen als het verstandig gebeurt, maar ik wil het graag vooral hebben 
over wat we zelf kunnen beslissen. Onze Europese gezindheid is niet 
in discussie, noch hie~, noch in Europa. Onze opbouwende steun aan 
internationale organisaties is bekend, onze ontwikkel ingssamenwerking 
is een voorbeeld voor vele landen. Daaraan ontlenen wij het recht 
internationaal aan te dringen op nieuwe vormen van supranationaal 
bestuur. Wij ontlenen daaraan het recht om een rol te spelen als het 
gaat over de ontwikkelingsstrategie, de internationale arbeidsverdeling, 
de handhaving van de mensenrechten. Maar we zijn een klein land en 
we moeten dat beseffen. En ons getuigenis zal des te indrukwekkender 
zijn naarmate we beter orde op eigen zaken stellen. En er is in ons land 
nog genoeg te doen. 

De machtsvraag 

Wij worstelen in ons land met de machtsvraag. Dat is duidelijk. Mis
schien worstelen wij nog meer met de vraag naar het gezag. Dat gezag 
kan niet meer autoritair worden opgelegd, het moet zichzelf aanvaard
baar weten te maken. Waar gezag ontbreekt, falen machtsmiddelen. 

Daarom heb ik de regering verweten aan macht gewonnen en aan gezag 
verloren te hebben toen men volstrekt ten onrechte de kabinetskwestie 
verbond aan f 30 miljoen vermogensbelasting. Noch de zaak zelf, noch 
het bedrag waarover het ging, rechtvaardigde die maatregel. De zaak 
zelf niet omdat het vraagstuk van een wijziging in de vermogensver
houdingen principieel niet aan de orde was. Het bedrag niet omdat een 
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post van f 30 miljoen op de totale dekking geen kabinetscrisis recht
vaardigt. 

Daar werd het machtswoord gesproken, omdat de linkse achterban dat 
wenste. Maar het is een volstrekte illusie dat dergelijke machtswoorden 
blijvende structuurveranderingen kunnen verwerkelijken. Structuurver
anderingen zullen alleen blijvend zijn als zij vanuit gezag worden voor
gedragen en beslist. Voor dat gezag is een democratische besluitvorming 
met een breed draagvlak in de bevolking noodzakelijk. Wetten en maat
regelen die een maatschappelijke bedding missen, werken niet. We 
hebben daarvan voorbeelden te over bij de hand. Een overheid ontleent 
haar gezag niet aan de vijftig plus een. 

Het overwinnen van het gezagsvacuüm in de samenleving vereist nieuwe 
vormen van democratie. Met name deelname van groepen buiten de 
gekozen democratische kaders is daarvoor vereist. Het is volstrekt 
strijdig met de participatiegedachte om via een machtswoord structuur
veranderingen door te drukken. Dat zou een heilloze uitwerking zijn 
van de polarisatietechniek. Dat zou slechts leiden tot brute macht en ook 
tot uitholling van gezag. De democratie wordt daardoor in haar wezen 
aangetast. Wie vanuit de filosofie van het machtswoord het vraagstuk 
van de spreiding van macht en verdergaande democratisering benadert, 
komt niet verder dan lippendienst, dan verbalisme op dit punt. Dat 
gevaar bedre;gt de samenleving. Niemand minder dan de fractievoor
zitter van de grootste regeringspartij gaat er jammer genoeg van uit 
dat de regering bij haar voornemens om tot structuurveranderingen te 
komen het gebruik van dit machtswoord niet zal kunnen ontberen2. 

En niemand minder dan de minister-president van een kabinet dat 
spreiding van macht en democratisering als basisidee heeft gekozen, 
gaat akkoord met een record-aantal niet uitgevoerde Kamermoties. 

Wat is de oorzaak van het gebruik van dit machtswoord? Zijn christen
democraten dan niet bereid mee te werken aan vernieuwing van de 
machtsstructuren in dit land? Dat zijn zij wèl en dat willen zij ook vanuit 
het besef dat zij het niet alleen voor het zeggen hebben. Wij nemen 
een brugpositie in. Niet omdat we zo graag in het midden zitten, maar 
wel omdat de waarheid nu eenmaal meestal in het midden ligt. Dat 
houdt dit in. Wij beseffen dat wij anderen nodig hebben om onze poli
tieke idealen te verwezenlijken. Wij beseffen ook dat die steun van 
anderen niet te geef is, dat er in overleg akkoorden tot stand moeten 
komen. Maar wij beseffen evenzeer dat anderen dat ook moeten doen. 
Leeft dat besef wel voldoende bij velen in het progressieve kamp? -
Men denkt daar nog te veel in Reinkultur, alsof men het alleen voor 
het zeggen heeft. Dat kunnen alleen kleine minderheidspartijen die 
geen regeringsverantwoordelijkheid dragen, zich veroorloven. 

2 Drs. Ed van Thijn, "Het kabinet-Den Uyl en de bierkaai?", in, "Socialisme & Democratie", 
februari 1974. 
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De slag tussen ideaal en werkelijkheid moet altijd gestreden worden. 
In tweepartijenstelsels binnen de partijen en in I'Jederland tussen de 
partijen die een coalitie vormen. Je weet van tevore.'. niet hoe de beste 
oplossing tot stand komt. Maar als ik terugkijk en vergeli}k met het 
buitenland, staan wij er in Nederland niet slecht op. Alleen als de min
derheden die thans gezamenlijk regeringsverantwoordelijkheid dragen, 
tot erkenning van die realiteit bereid zijn, zal deze coalitie het houden. 
Daarvan gaat de fractie in de Tweede Kamer uit. 

De onderneming 

Er staat veel te gebeuren. De samenleving vraagt om tal van maatre
gelen om het gevoel van onmacht op te heffen, nieuwe hoop in de harten 
te doen herleven. En dan is vier jaar niet te lang. Toch geven de kiezers 
ons niet meer tijd om onze politieke idealen zichtbaar te maken, zo dat 
zij ons daamp opnieuw kunnen aanspreken. 

Wij zijn en blijven overtuigde voorstanders van de ondernemingsge
wijze produktie. Niemand heeft ooit iets beters kunnen bieden. Wij 
wantrouwen fundamenteel een greep van de overheid op investerings
beslissingen. Niet als het er om gaat bepaalde duidelijk omschreven 
doelen van overheidsbeleid te dienen, wel om vage criteria zoals maat
schappelijk nut in het algemeen te realiseren. Wij zijn voorstanders van 
verdergaande interne democratisering. De mens in zijn eigen kleine 
structuur, in dit geval zijn werkvormgeving, staat daarbij voorop. 

Het dragen van eigen verantwoordelijkheid in die werksfeer is niet op 
de eerste plaats gediend met nieuwe ingrijpende wijzigingen van de 
structuur. Ook daaraan mag en moet gewerkt worden, maar het gaat 
ook om het goed werken van het bestaande, het leren werken met de 
mogelijkheden die er al zijn, deskundige begeleiding van leiding en 
uitvoerenden om de arbeidsgemeenschap werkelijk te democratiseren. 
H ier moet principieel gekozen worden tussen het overleg- of het con
flictmodel, tussen de gemeenschap van de ar'beid of de tegenstelling 
van belangen. Voor ons is daar geen twijfel. Een systeem gebaseerd 
op tegenstellingen van belangen leidt niet tot de beste democratisering. 
De overheid late daarbij een ru~me marge aan het bedrijfsleven zelf. 
Werkgevers- en werknemersorganisaties, leiding en ondernemingsraden 
zijn zeer wel in staat hun eigen overlegmodellen tot ontwikkeling te 
brengen. Overstructurering leidt tot schijndemocratie. Juist hier geldt, 
dat stapje voor stapje de weg naar nieuwe democratische verhoudingen 
moet worden afgelegd. 

Particulier initiatief 

Onze samenleving is een geëngageerde samenleving, een ~3dl1lenlevin] 

die zelf de zaken ter hand kan en wil nemen. Men vergisse zich niet, 
dat engagement is er niet alleen in actiegroepen, projectgroepen en wat 
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dl meer, die via een goede toegang tot publiciteit en actiemodeilen aan
dacht vagen voor hun speciale doel. Van oudsher kennen we vele 
vormen van particulier intiatief. Ze timmerden niet aan de weg, ook niet 
als het woningbouwverenigingen waren die honderdduizenden huizen tot 
stand brachten. Ze stonden niet met grote koppen in de krant, ook niet 
als ze baanbrekende maatschappelijke vernieuwingen tot stand brachten, 
zoals in de geestelijke gezondheidszorg. Ze kregen mondjesmaat ge
meenschapsgeld, ook als zij een volksgezondheidstaak van de gemeen
schap overnamen. En er stond geen actualiteitenrubriek als duizenden 
missionarissen en anderen onder' de moeilijkste omstandigheden ont
wikkelingswerk gingen bedrijven. Ik geef hier voorbeelden, ik praat nog 
niet over het onderwijs, het omroepwezen, vele vormen van maatschap
pelijke dienstverlening, jeugdwerk en gaat u maar door. Dat ging niet 
allemaal professioneel maar men nam wel initiatief, zette nieuwe activi
teiten aan, was in al zijn beperktheid effectief. 

Het is erg gemakkelijk om vandaag met een zekere hooghartigheid neer 
te zien op al die bestuurders en werkers, die vaak zonder veel opleiding 
maar met een warm hart en een groot ideaal heel veel van hun tijd en 
geld en energie voor anderen hebben ingezet. Wij zullen niet toestaan 
dat dat werk wordt uitgehold. Planning, professionalisme, schaalvergro
ting, efficiency, wetenschappelijke begeleiding, kostenbesparing, wij zijn 
er vóór; het werken aan de basis van die duizenden werkers in het 
particulier initiatief heeft die behoefte opgeroepen. Die behoefte moet 
worden vervuld, maar niet zó dat er te weinig ruimte voor het particulier 
initiatief overblijft. 

Uitwerking van al die zaken zal het particulier initiatief wel veranderen. 
Wij vinden dat een goede zaak, maar het moet wel zijn kansen houden. 
Beter geneesmiddel tegen overtrokken centralisatie is nog niet gevon
den. Ook hier mag en moet controle zijn. Liefst binnenin, door nieuwe 
vormen van democratisering. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Men 
moet dat ook niet idealiseren, men moet geduld hebben als het intern 
niet onmiddellijk lukt. Geduld kan een vorm van voortvarendheid zijn. 

Verandering en veiligheid 

We praten veel over machtsconcentraties in het sociaal-economisch 
leven. Dan denkt men aan multinationals, grote ondernemingen, machti
ge belangengroepen zoals van de werkgevers, werknemers, midden
standers. Soms wedijveren deze grootmachten met regering en parle
ment om de macht. Hetzelfde doet zich voor in meer spontane vormen: 
als de studenten massaal te hoop lopen tegen een collegegeldwet, de 
pomphouders de benzinedistributie boycotten, vele duizenden weigeren 
mee te doen aan een volkstelling, is er evenzeer wedijver om de macht 
tussen de overheid en deze groepen. Gevestigde structuren verdwijnen 
snel of worden doelwit van ernstige kritiek. 
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Er is op vele terreinen een duidelijke spanning tussen rechtsgevoel en 
bestaande wet. Alleen al daarom moet er veel veranderd worden. 
Wetten zouden soms sneller tot stand moeten komen, maar het duurt 
langer omdat iedereen bij de besluitvorming betrokken behoort te 
worden. Bestaande structuren zouden soms sneller veranderd moeten 
worden, maar het duurt langer omdat er inspraak moet zijn. Nieuwe 
vormen van democratische besluitvorming zijn noodzakelijk, maar 
niemand weet nog hoe die besluitvorming moet verlopen. Ik heb het 
antwoord op die vragen evenmin, maar zij moeten wel gesteld en 
besproken worden. Eén ding is zeker: met dwang, met conflicten, met 
opgedrongen beslissingen komt men er niet. Als de tegenstellingen 
groter worden, de conflicten toenemen, anders gezegd: naarmate de 
polarisatie heviger wordt, blijkt overleg te meer noodzakelijk. Meer dan 
ooit kunnen beslissingen alleen maar worden genomen door te over
tuigen in plaats van op te leggen. 
Daarom is vandaag de dag een partij die van dat overleg uitgaat, meer 
dan ooit noodzakelijk. Daarom is evenzeer een partij nodig die ver
andering wil maar de rechtszekerheid waarborgt, die mensen niet in 
gewetensconflicten plaatst, ook niet degenen die voor handhaving van 
orde en recht een specifieke verantwoordelijkheid dragen. Daarom is 
een partij nodig die een halt toeroept als onder de schijn van demo
cratie of belangenbehartiging van zwakken in wezen anarchie wordt 
nagestreefd. Daarvoor is een partij nodig die zich niet geneert publiek 
uit te spreken dat zij grote bewondering heeft voor de inzet van politie 
en krijgsmacht en die er borg voor staat dat zij ook budgettair de hun 
toekomende prioriteit krijgen. 

Onrust en drift tot verandering dienen gepaard te gaan met garanties 
voor veiligheid en zekerheid voor de burgers. Dat is geen law and order
verhaai, maar wel een uitnodiging om verandering na te streven met 
democratische middelen in een samenleving die in hart en nieren demo
cratisch is. Dat houdt ook in dat men zich neer weet te leggen bij een 
beslissing van de meerderheid als die in zorgvuldigheid en met inspraak 
van anderen is genomen. 

Die inspraak moet belangrijker en die voorbereiding zorgvuldiger zijn 
naarmate dieper wordt ingegrepen in bestaande structuren. Dat moment 
is op een aantal terreinen in onze samenleving aangebroken. Een aantal 
zaken heb ik reeds aangeduid. Op één onderdeel wil ik thans nog nader 
ingaan, het vraagstuk van de inkomens- en vermogensverhoudingen. 

Inkomens- en vermogensverhoudingen 

Wij willen een betere verdeling van de inkomens. Dat staat met zoveel 
woorden in ons program. Wij nemen dat ernstig. De zwakkeren moeten 
worden ontzien. Die zwakkeren treft men aan bij loontrekkenden en 
zelfstandigen en niet in de laatste plaats bij zeer velen van de mensen 
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die niet meer in staat zijn aan 11et arbeidsproces deel te nemen. Dûarom 
moeten we van het minimum-loon af en naar een minimum-inkomen toe. 
Ik weet dat dat niet eenvoudig is, maar men moet het erkennen om er 
over te gaan denken, en ik hoop en reken er op dat dat ook in de nota 
van minister Boersma over dit vraagstuk zal gaan gebeuren. 

Bij een rechtvaardiger verdeling van inkomens komen de besparingen 
onder druk. Dat is ons door de economen voorgerekend. Daarom zal 
op de besparingen speciaal gelet moeten worden. In het verleden zijn 
daar talloze ideeën over ontwikkeld en zijn verschillende maatregelen 
genomen. Jeugdspaarregelingen, winstdelingsspaarregelingen, vermo
gensaanwasdeling, het investeringsloon, spaarloon, noemt u maar op. 
Maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt. 

Is de tijd niet aangebroken om voor deze zaken wettelijke regelingen 
te treffen? Winst is noodzakelijk, winst is geen vies woord. Voor die 
gedachte zal meer begrip ontstaan als er uitbreiding wordt gegeven 
aan de winstdeling, als allen die aan het behalen van die winst hebben 
meegewerkt, daarin ook meer aanwijsbaar zouden delen. Daarmee hoeft 
die winst niet voor pïOduktieve doeleinden verloren te gaan. Ik zou mij 
wettelijke maatregelen kunnen voorstellen om winstdeling dienstbaar te 
maken aan spreiding van de eigendom van de produktiemiddelen, vooral 
ten gunste van werknemers in de betrokken onderneming. Ook op die 
wijze kan een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de 
inflatie. 

Bezitsvorming 

Ik praat dan toch weer over bezitsvorming. Dat blijft een goede zaak, 
juist met het oog op spreiding van macht, op het scheppen van een stuk 
onafhankelijkheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. En dan 
denk ik uiteraard ook aan het eigen huis. Wij hebben ons verzet tegen 
een fiscale aanslag op het eigen huis. Wij hebben slechts een zeer 
beperkte verhoging van de belasting op het eigen huis willen toestaan. 
En de hypotheekrente voor het eigen huis moet aftrekbaar blijven. Meer 
eigen huizen kunnen het overheidsbudget ontlasten omdat daardoor 
minder woningwetwoningen nodig zullen zijn. De regering moet over dit 
alles nog maar eens goed nadenken en met nieuwe voorstellen komen 
om het eigen huis in Nederland krachtig te bevorderen. De congres
verklaring 3 noemt een aantal mogelijkheden die ik van harte onderschrijf. 
Maar we moeten reëel zijn. Niet iedereen wenst een eigen huis, niet 
iedereen heeft de mogelijkheid om een eigen huis te verwerven. Daarom 
dienen ook voor andere vormen van duurzaam bezit mogelijkheden te 
worden geboden. Dat kan een opleiding zijn, dat kunnen kunstvoorwer
pen zijn, zaken die het leven direct of indirect verrijken en bijdragen 

1 Bedoeld is de verkloring d:e de buitengewone vergadering van de KVP-partijraad op 16 
maart 1974 heeft aangGnomen. Zie voor de te~st de rubnek Documentatie in dit nummer. (Red.). 
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tot het geluk van de mens. En bezit mag geen straf worden als het 
inkomen terugloopt en op bijstandsuitkeringen moet worden terugge
vallen. De spaarbedragen voor bejaarden die bij uitkeringen volgens 
de Algemene Bijstandswet worden gehanteerd, moeten omhoog. En 
we moeten consequent zijn als we spreken over inflatie. 

Belastingbeleid 

Als er inflatie is, worden de lonen verhoogd. De overheidsuitgaven 
worden verhoogd om het volume van de overheidsbestedingen op peil 
te houden. Maar dan moet men ook bij de belastingen consequent zijn. 
Dan moet men ook de belastingen corrigeren voor de inflatie. Dan 
moeten ook de fiscale grenzen worden aangepast die van betekenis zijn 
voor besparingen, voor de eigen woning, cultuurgoederen, bedrijfs
investeringen, de oudedagsreserve en het bedrijfsvermogen voor zelf
standigen. Men kan niet met een beroep op inflatie de lonen verhogen, 
de overheidsuitgaven laten toenemen en de bestedingsmogelijkheden 
aantasten door het progressie-effect in de belastingen. Dat geldt nog 
sterker als de inflatie zeer ernstige vormen aanneemt, zoals in 1974 
het geval zal zijn. 

Wij zijn voor het jaar 1974 akkoord gegaan met het niet doorgaan van 
de inflatiecorrectie, behalve een bescheiden optrekking aan de voet. 
Wij meenden dat de budgettaire situatie dit rechtvaardigt. Ook in het 
verleden zijn dergelijke beslissingen genomen, ook in kabin8tten met 
de VVD. Die hoeft zich hierover dan ook niet zo te beklagen. Maar als 
er dan verlichting van belastingen mogelijk is, is wel de vraag aan de 
orde of ook niet deze beslissing moet worden herzien. Die vraag zullen 
wij aan de orde stellen. Ik wacht af hoe in een totaalpakket van lonen, 
prijzen en belastingen voor 1974 de belastingmaatregel zal worden uit
gewerkt. Maar het moet voor iedereen dUidelijk zijn dat wij àf voor 
1974 àf voor 1975 op een inflatiecorrectie zullen staan, nu de inflatie 
zo extreem groot is. Aan dit dringende vraagstuk komt het kabinet in 
zijn belastingplannen niet meer voorbij. 

Bij een beleid op grond van de Machtigingswet is nivellering van inko
mens als politieke doelstelling niet aan de orde. Dat hebben we bij de 
behandeling van de Machtigingswet goed met elkaar afgesproken, de 
minister-president en ik. Het aangekondigde pakket maatregelen zal die 
afspraak moeten honoreren. ·Wij vinden dat de lager betaalden wat 
meer en daarom de hoger betaalden wat minder moeten krijgen. Dat 
geldt zeker waar armoede verdeeld moet worden in plaats van welvaart. 
Maar over de herverdeling van de inkomens als politieke doelstelling 
gaan wij pas met de regering praten op basis van een nota - hopelijk 
een nota met handen en voeten - van het kabinet. 

Crisisbeleid 

Er is heel wat gebeurd sedert de vergadering van de partijraad op 
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23 juni 1973, waarin ik verantwoording aflegde voor het formatiebeleid 
en ons décharge werd verleend. Er is een Troonrede geweest, die son-:s 
suggereerde wat nog niet concreet kon worden gemaakt. Er is onrust 
onder de mensen, een vage vrees over wat er boven hun hoofd hangt. 
Er zijn Algemene Politieke Beschouwingen geweest. Ik heb daar al over 
gesproken. Er zijn conflicten geweest en spanningen in het parlement, 
telkens als er direct of indirect structurele zaken speelden. 

Bij de behandeling van het dekkingsplan werd een bedrag van f 30 
miljoen vermogensbelasting ineens een politieke zaak van de eerste 
orde. Het eigen huis was dat al eerder geworden bij de Algemene 
Politieke Beschouwingen, Voor de progressieven was bij de vermogens
belasting de structuur aan de orde, voor ons de vraag of dit een recht
vaardig dekkingsmiddel was. Wij vonden van niet, maar we moeten 
ten slotte afwegend wijken. 

Intussen mislukte het overleg over een centraal akkoord voor 1974. 
We zijn dat een beetje vergeten, maar daar ligt de eerste aanzet voor 
een machtigingswet. Het mislukken van het centraal akkoord moest 
het ergste doen vrezen voor de inflatie in 1974, En inflatiebestrijding 
was en behoorde te zijn prioriteit nummer 1 van het kabinet. De energie
problemen deden er een volle schep bovenop. En het kabinet maakte 
de fout de Machtigingswet te zeer als een oliewet te presenteren. Dat 
is begrijpelijk, omdat de olieproblemen de buitenlandse inflatie en de 
werkgelegenheidsproblemen zeer ernstig vergrootten. Maar het was 
niettemin onjuist, want nu de directe energieproblemen opgelost lijken, 
blijft de inflatie, blijft uit dien hoofde de behoefte aan beheersing van 
alle inkomens, blijft de behoefte aan bevordering van de werkgelegen
heid, 

Ik ben op dit moment dus niet vóór intrekking van de Machtigingswet 
en ik zou willen vragen aan hen die daar wel voorstander van zijn: vindt 
u dan dat het hele beleid tot nu toe, gevoerd op grond van die wet, 
ook moet worden teruggenomen; moet het prijsbeleid worden terugge
draaid; moeten de ontslagregels worden ingetrokken; moet het loon
beleid ongedaan worden gemaakt; moeten de vrije beroepen geen 
bijdrage leveren? En als dat niet het geval is, moet dan dat beleid 
opnieuw worden ingevoerd, maar dan op grond van andere wetten? 
Of vindt men dat de democratische waarborgen bij de Machtigingswet 
te gering zijn? Dan zou ik willen zeggen: die waarborgen zijn groter 
dan in de Loonwet, de Prijzenwet, de Distributiewet. Niemand heeft dit 
durven ontkennen. 

Er is wél een andere vraag: wat is de regering verder van plan? De 
Machtigingswet werkt slechts één jaar. Zij was nodig bij gebreke van 
voldoende instrumenten, Maar daar gaan wij niet mee door. Als men 
nieuwe werktuigen nodig heeft om een anti-inflatiebeleid te kunnen 
voeren, wat doet de regering dan om die instrumenten voor 1975 be-
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schikbaar te hebben? De regering moet er van uitgaan dat de nOrl'lale 
instrumenten gebruikt behoren te worden. Zijn die niet toereikend, dan 
moeten zij worden aangepast. 

Die instrumenten zijn: voor de lonen de Loonwet en voor de prijzen 
de Prijzenwet; en voor het fiscale beleid hebben we ook instrun,enten, 
nl. de "wiebeltax" om de conjunctuur te ren:men of te stimuleren, en de 
automatische inflatiecorrectie om de koopkracht op peil te houden. 
Misschien zijn die instrumenten niet verfijnd genoeg of werken ze on
voldoende. Maar dan moet men die instrumenten verbeteren en ze niet 
van hun betekenis ontdoen door er andere tijdelijk voor in de plaats 
te stellen. U kunt er op rekenen dat wij deze vragen bij het ko~ende 
Kamerdebat over het beleid ten aanzien van lonen, prijzen, werkgele
genheid, overheidsuitgaven en belastingen, terdege zullen stellen. 

Wij hebben de Machtigingsv'Jet aanvaard, zij het niet ongewijzigd. 
Integendeel, na een kritisch voorlopig verslag en belangrijke wijzigingen 
van de regering hebben wij het recht van amendement doeltreffend 
benut om de wet democratisch aanvaardbaar te maken. Dat was r:ist 
alleen belangrijk omdat bevoegdheden van het parlement werden afge
nomen, maar vooral omdat de regering bevoegdheden van de samen
leving, van het georganiseerde bedïijfsleven, van de verhuurders, de 
vaststel Iers van dividenden, van tal-ieven e.d. overr:am. Ondanks al deze 
democratische waarborgen, ook voor de persoonlijke levenssfeer, heeft 
deze wet de onrust die er in het land was na de Troonrede en na 
uitspraken van een aantal bewindslieden, vergroot. Die onrust is er 
naar mijn oordeel ten onrechte, maar niet onbegrijpelijk. 

De presentatie is niet de sterkste zijde van dit kabinet. Er gaat te veel 
suggestie van uit. En toch is die presentatie essentieel. Ministers die 
elkaar tegenspreken of die elkaar bekritiseren, ondoordachte uitspraken 
aan het adres van parlementariërs of verantwoordelijke mensen in de 
samenleving, dat alles roept een klimaat op van onzekel-heid. Het 
kabinet moet zich daarvan bewust zijn en zal er meer aandacht aan 
moeten schenken. Daar ligt een eerste verantwoordelijkheid voor de 
minister-president, waarvan de laatste tijd in de praktijk gelukkig ook 
meer blijkt. 

Midden- en kleinbedrüf 

Dat neemt niet weg dat wij het tot dusverre gevoerde crisisbeleid over 
het algemeen positief beoordslen. In dat beleid heeft de positie van de 
zelfstandigen in midden- en kleinbedrijf sterk op de voorgrond gestélilll 
Wij hebben zonder vreugde de motie-Schouten om de positie van h,st 
midden- en kleinbedrijf stl-uctureel te versterken, overeind gehouden. 
Zonder vreugde, omdat wij I iever hadden gezien dat van meet af aan 
met dat belang meer rekening zou zijn gehouden. rv1aar ik constateer 
ook dat de toezegging van minister Lubbers dat hij de motie niet volledig 
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-
kon uitvoeren maar dat deze wel zou werken in het beleid, volledig 
gestand heeft gedaan. Binnen de ruimte die het kabinetsbeleid hun liet. 
hebben onze bewindslieden voor het midden- en kleinbedrijf gedaan wat 
er te doen was. Terecht, want het zelfstandig ondernemerschap, juist 
ook in midden- en kleinbedrijf en in land- en tuinbouw, is van grote 
betekenis voor onze gemeenschap als geheel. 

Als ik vandaag veel heb gesproken over spreiding van macht, ligt hier 
de relatie voor het grijpen. Voor deze groepen is structuurbeleid dan 
ook wezenlijk noodzakelijk. Het structuurbeleid van staatssecretaris 
H3zekamp is niet anders dan het structuurbeleid van oud-staatssecre
taris Oostenbrink, en dat is niet aan de VVD te danken. Wij hebben 
vastgehouden aan de verdere uitvoering van de fiscale reserve voor de 
oudedagsvoorziening. Wij hebben vastgehouden aan de volksverzeke
ring voor arbeidsongeschiktheid, die dit jaar zal worden voorgesteld en 
hopelijk volgend jaar in werking kan treden. En wij zullen blijven pleiten 
voor die structuurmaatregelen die noodzakelijk zouden worden om dit 
brok gezond particulier initiatief te behouden, omdat het voor onze 
samenleving onmisbaar is. 

Perspectief voor het kabinet 

Over het crisisbeleid zelf, ik zei het reeds, zijn wij tot dusverre niet 
ontevreden. Tegen de beslissing om de benzinedistributie voort te zetten 
hebben wij ons snel verzet. Maar ik wil toch wijzen - voor al degenen 
die zo gemakkelijk kritiek hebben op het gevoerde beleid - op een 
aantal positieve punten. 

De inflatie in ons land is dit jaar tot dusverre aanzienlijk minder dan 
werd verwacht; op de toekomst loop ik niet vooruit, maar het verleden 
is meegenomen. De werkloosheid is minder groot dan wij vorig jaar 
vreesden. Dat is een uitermate gewichtig punt. Ondanks het niet tot 
stand komen van een centraal akkoord voor 1974 is de rust in het 
sociaal-economisch leven intact gebleven. Menig buurland waarmee wij 
ons verwant voelen, is in aanzienlijk ernstiger problemen geWikkeld 
dan wij. 

Dat moet men wel bedenken als men zware kritiek op het kabinetsbe
leid uitoefent. Ik deel die ongenuanceerde kritiek niet. Ik spaar overigens 
ook de kritiek niet. Er zijn echter perspectieven voor het kabinet. Onze 
eigen bewindslieden spelen een rol van gewicht. Dat heeft de minister
president in feite publiek uitgesproken tijdens het PvdA-congres op 
26 januari jl. in Breda. Men kan het overigens ook zien in de beleids
daden van het kabinet. Het kabinet is geen socialistisch kabinet; daar
voor staan onze eigen mensen borg, ook dát is door de minister-presi
dent tijdens hetzelfde congres publiek ui~gesproken. 
We hebben een eerste begrotingsronde achter de rug. Een eerste 
begroting van een kabinet is niet de belangrijkste. Voor de aanpak van 
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veel structurele problemen worden slechts aanzetten gegeven. Hier en 
daar lost een Kamerfractie een schot voor de boeg. Wij deden dat ook. 
bijv. toen het ging om de Brabantse universiteit en de tarievenpolitiek 
voor het openbaar vervoer. Basis voor ons beleid is serieus in te gaan 
op de strcturele vraagstukken waar het om gaat. Bij de aanpak van die 
vraagstukken speelt ons programma, speelt onze visie haar eigen rol, 
in het kabinet en in het parlement. 

De echte aanpak van de grote structurele problemen moet nog komen. 
Hoe wij over een aantal daarvan denken, heb ik hier nog weer eens 
uiteengezet. Als het kabinet een verstandig beleid wil voeren, doen wij 
mee. Als het kabinet een beleid wil voeren van gematigdheid in voort
varendheid, doen wij mee. In die redelijkheid van beleid, in die even
wichtigheid van oplossingen zal de beslissing vallen over de vraag of 
een coalitie tussen de progressieven en de christen-democraten over 
een parlementaire periode heen zal kunnen reiken. In een coalitie moet 
men kiezen voor elkaar; dat is belangrijker dan de uitslag van de Staten
verkiezingen. 

In deze gedachtengang past niet de uitspraak van de minister-president 
op 14 maart jl. in Leeuwarden, toen hij zei: "De voortgang van de ver
nieuwing die wij willen, is afhankelijk van de positie van de PvdA op 
de avond van 27 maart". Ik kan niet inzien dat verkiezingswinst voor 
KVP of ARP voor de progressieven aanleiding zou zijn om aan de 
christen-democraten in het kabinet een andere betekenis toe te kunnen 
dan zij thans hebben. Het omgekeerde geldt evenzeer. Wij houden geen 
vernieuwingen tegen. Wij zorgen er wèl voor dat zij worden gebracht 
op een wijze en in een uitwerking waardoor zij in brede lagen van de 
samenleving aanvaarding vinden. Om die uitwerking gaat het ten slotte. 
In het beleid zullen beide groepen van partners zichzelf zodanig moeten 
kunnen herkennen, dat zij het beleid voor hun rekening kunnen nemen. 
Dat is essentieel voor coalitievorming. 

CDA 

Daar zal ook voor de CHU het criterium kunnen liggen om de politieke 
eenheid nationaal meer gestalte te geven. Die groei naar nationale 
politieke eenheid zal de éne gemeenschappelijke lijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen moeten onderbouwen. Dat hebben we op 15 decem
ber 1973 afgesproken4. Bij deze Statenverkiezingen gaan soms de zeeën 
hoog, ook tussen de christen-democraten. Dat is niet onbegrijpelijk: 
de Statenverkiezingen zijn te zeer een tussentijdse momentopname met 
betrekking tot het beleid van het kabinet. Maar dat beleid is nog onvol
groeid, moet zijn grote vorm nog krijgen. Het is bovendien in zijn ont, 
wikkeling belemmerd door moeilijkheden van buiten zoals de energie-

4 Bedoe!d is de aanvaard,ng van de samenwerk!ngsresolutie door de partijraden van KVP en 
ARP en de Unieraad van de CHU op deze datum. (Red.). 
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problemen. Wie verantwoordelijkheid draagt voor zo'n kabinet, in welke 
vorm dan ook, koestert uiteraard verwachtingen. Wie buiten de deur is 
gehouden, stelt zich uiteraard critisch op. Dat verscherpt de tegen
stellingen bij een tussentijdse balans. 

Maar na deze balans komen de echte structurele werkzaamheden aan 
de orde. In die uitwerking moeten wij elkaar kunnen vinden, zowel de 
christen-democratische partijen in de regering als de CHU. We gaan 
immers uit van hetzelfde program, of dat nu formeel is vastgesteld of 
niet. Als we daarvan uitgaan, met begrip voor onze minderheidspositie, 
en als er tevens begrip is voor de eigen minderheidspositie van pro
gressieve kant, dan moeten oplossingen die in structurele zaken kenne
lijk voldoende aan het program beantwoorden en daardoor voor KVP 
en ARP aanvaardbaar zijn, toch ook voor onze christelijk-historische 
vrienden aanvaardbaar zijn. Het moet dan bovendien duidelijk zijn dat 
onder de gegeven omstandigheden ons program niet verder kon worden 
waargemaakt dan in de dan voorliggende voorstellen, afgezien uiteraard 
van de parlementaire inbreng ter zake. 

Vanuit het gemeenschappelijk berang van een samenwerkende christen
democratie zou dit moeten kunnen leiden tot een loyale opstelling van 
onze christelijk-historische vrienden. Ik voeg daar aan toe, dat de kritiek 
die zij op onderdelen van het beleid ontgetwijfeld zouden houden, voor 
de kiezers duidelijk maakt hoe het beleid in onze richting zou kunnen 
worden omgebogen als de christen-democraten samen meer zetels in 
de Tweede Kamer zouden hebben. 
Zo'n ontwikkeling moet naar mijn mening kunnen leiden tot een ge
zamenlijke opstelling bij de vorgende Kamerverkiezingen, ook als de 
opgedane ervaringen met de progressieven ernstige overweging van 
een volgende coalitie wenselijk zouden maken. De ernstige wil bij de 
drie christen-democratische partijen om te komen tot een intensieve 
samenwerking in de vorm van één lijst voor de volgende Tweede
Kamerverkiezingen, is een politiek gegeven dat voor elke toekomstige 
coalitiepartner van betekenis is. 

Wij zullen in ons parlementaire werk onze verantwoordelijkheid voor 
het kabinet ook vanuit deze ernstige wil beleven. Wij gaan er daarbij 
van uit dat de CHU vanuit haar verantwoordelijkheid hetzelfde zal doen. 

Karakter van de KVP 

De polarisatie is niet dood en soms moeten we kritisch zijn op onszelf 
om niet in de polarisatiestijl te vervallen. Het is zo gemakkelijk om je 
eigen gelijk in felle kleuren tegen dat van de anderen af te zetten. Het 
is verleidelijk, maar wel fout. We zien het om ons heen. Radicalen halen 
de waarheid naar zich toe, menen een soort van monopolie te hebben. 
Conservatieven interesseert het niet; die willen toch niets veranderen. 
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~elle polarisatie willen de kiezers ook niet. Het is een schijnduidelijkheid 
die de kiezers niet bevredigt. 

Tweepartijenstelsels kunnen best werken, maar nauweiijks ten behoeve 
van de duidelijkheid in de politiek. Wie weet waar in Amerika de Repu" 
blikeinen ophouden en de Democraten beginnen? De overgangen zijn 
daar vloeiend, omdat beiden tenderen naar het middel:. In Engeland 
ligt dat anders; er is daar ook een felle polarisatie, tussen Tories en 
Labour. Daarvan heeft een zeer grote groep kiezers zich afgewend, en 
zelfs het Engelse kiesstelsel, geheel erop gericht om tot meerderheden 
in een tweepartijenstelsel te komen, faalde. Twintig procent van de 
Engelse kiezers hield dat tegen, omdat zij de polarisatie beu zijn. 
En dan kan men wel zeggen dat in Nederland thans door de progres
sieven toch minder wordt gepolariseerd. Ik vraag mij dat voor een man 
als Van der Louw overigens nog af. In ieder geval blijft overeind staan 
dat wij sinds jaar en dag hebben volgehouden dat op deze wijze de 
kiezer geen reëel alternatief wordt geboden, dat de kiezer vraagt om 
een meer genuanceerde benadering van de politieke problen~en. Die 
benadering is de onze, daar zijn wij voor in. Ik heb het eindeloos uitge
sproken en ik zal het blijven uitspreken. Nu ook omdat de kiezers zich 
kennelijk meer en meer van de polarisatie afwenden. 

Er zijn er zeer velen in onze samonleving a!e vernieuwinq willen, die 
voorstanders zijn van verandering, die in willen grijpen in economische 
en politieke macht, in de inkomens- en bezitsverhol1dingen, en die verder 
willen gaan met de democratisering en met de spl"eiding van cLoituur
goederen. Maar zij willen dat niet overhaast en niet tegen de zin van 
zeer velen in. Zij willen hou r'en wat geed is, want er is veel goeds te 
behouden. Zij willen verbeteren W3t verkeerd is, want er is veel te 
verbeteren. En zij willen aanvullen wat ontbreekt, want er is veel a3.n 
te vullen. Maar dat lukt alleen maar als dat een brede bedding vindt in 
onze samenleving. Daarom moet je vanuit het centrum denken, daarom 
moet je denken vanuit het midden van het volk, van daaruit kun je 
vernieuwingsgedachten uitdragen en overbrengen aan het volk, van 
daaruit kun je overtuigen In plaats van opleggen; en ovel"tuigen duurt 
altijd langer, maar het is wel blijvend. 

Midden in het volk gaan staan en dan ontdekken dat wij 'n ons ruimtelijk 
ordenen de kleine kernen zijn vergeten en dat dan Gok erkennen en 
daarvoor een plaats inruimen in je beleid. Er wonen enige miljoenen 
mensen in kleine kernen. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat zijn 
we bereid daarvoor te doen? Als we zeogen dat we open ruimte moeten 
houden, aanvaarden we dan de consequenties? Hebben we ook ee;, 
verfijningsregeling in de sfeer van de gemeentelijke financièn voer 
kernen die geen verdere ontwikkeling, of een heel minimale, mogen 
hebben? En als we die niet hebben, bestaat daaraan dan geen behoefte? 

Aandacht voor de kleine mens in zijn kleine structuur, die toch tot grote 

16 Politiek perspectief, maart/april 1974 



leid 

eve 
'pu
zijn 
and 

en 
en 

den 
de 

"es
nan 
aan 
de 

om 
Die 
ge
:ich 

die 
~he 

der 
IU r
fan 
te 
te 

13n 

in 
om 
je 

fan 
LJ rt 

lijk 
en 
len 
:ijn 
:en 

en 
e? 

lte 

dingen geroepen is - dat is een wezenskenmerk van de christen
democratie. Maar die roeping begint bij het dragen van eigen verant
woordelijkheid voor eigen zaken. En als een kleine kern niet verder kan 
groeien, zorg er dan voor dat de mensen daar volwaardig kunnen blijven 
leven. 
Zo zullen accenten in het beleid voortdurend wisselen, maar we zullen 
altijd die aandacht moeten houden voor dat eigene, dat individuele van 
de mens, dat altijd in dienst tot de ander moet worden waargemaakt. 
Daarom kom ik niet ver genoeg met woorden als "verdraagzaamheid". 
Dat is mij te veel ruimte voor de sterken om nog sterker te worden. 
Daarom heb ik het niet op het woord "socialisatie" - dat is mij te 
veel ruimte voor het onpersoonlijke. Daarom houd ik het op solidariteit, 
want eigen verantwoordelijkheid krijgt pas haar werkelijke dimensie in 
solidariteit met de anderen, en daarin ligt ook voor mij de uitdaging 
van het evangelie, die de christen-democraten bindt en blijft binden, 
ook als er verschil van inzicht is over concrete politieke zaken. 

De christen-democratie kan een werkelijke bijdrage leveren aan blijven
de vernieuwing in onze samenleving. Maar dat kan alleen als zij vanuit 
die uitdaging en midden onder het volk werkzaam is om groepen bij 
elkaar te brengen, belangentegenstellingen te overbruggen en door 
overtuiging stap voor stap het nieuwe, het betere naderbij te brengen. 
Daarmee sta je niet per definitie in het midden, maar in onze samen
leving in de praktijk wel. Dat pleit wellicht voor onze samenleving, het 
pleit zeker niet tegen een partij die daar eerlijk voor uitkomt. 
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De Statenverkiezingen en het 
"CDA-effect" 

L. P. J. de Bruyn'" 

De Statenverkiezingen van 27 maart 1974 hebben grote politieke be
tekenis, in velerlei opzichten, maar hun belangrijkste functie is niet 
vervuld: deze verkiezingen legden nog minder dan vroeger een politieke 
basis onder het provinciaal bestuur. De nationale politiek - met name 
ingegeven door PvdA en VVD - maakte zich meest8i" van deze 
electorale strijd. De kiezer had zich maar uit te sprekel1 vóór of tegen 
het kabinet. 

Zoals bijna altijd in Nederland, is het ook nu een puzzel om uit de 
stemcijfers een kiezersuitspraak over het kabinetsbeleid af te lezen. 
Het team-Den UyljVan Agt werd zeker niet het slachtoffer. De ver
liezers zijn de kiezers zelf, monddood als ze aldus zijn gemaakt om 
hun politieke wil te demonstreren met betrekking tot hun provinciaal 
beleid in de afgelopen en de toekomstige Statenperiode. 

Het nationaal karakter van deze verkiezingen blijkt uit de afwezigheid 
van grote verschillen in de uitslagen per provincie. Winnende partijen 
winnen nagenoeg overal, verliezende partijen boei-en in reeksen van 
gemeenten achteruit en stabiele partijen behalen bijna steeds hun stem
mental van 1972. Het landelijk patroon van deze uitslag rechtvaardigt 
het verkiezingsonderzoek met schaduw-stembureaus over het gehele 
land verspreid, dat de NOS liet uitvoeren door het bureau Intomart. De 
resultaten van dit voor het Nederlandse electoraat representatieve 
onderzoek zullen hieronder toegespitst worden op de christen-demo
cratische partijen. Daarbij moet de motivatie en de politieke achtergrond 
van het stemgedrag onbesproken blijven bij gebrek aan gegevens 
daaromtrent. Deze aspecten worden trouwens uitvoerig behandeld in 
het volgende artikel van deze aflevering van Politiek perspectief. Tevens 
wordt hier afgezien van enigerlei bespreking van het interne, Haagse 
reilen en zeilen van het CDA: het woord is nu strikt aan de kiezers! 

Krachtsverhoudingen tussen COA-partüen 

De Statenverkiezingen van dit jaar hebben misschien het begin aan ge-

* Drs. De Bruyn, wetenschappelijk medewerker aan het Politicologisch Instituut van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen, is lid van het partijbestuur van de KVP. Op zijn naam 
staan diverse publikaties, in het bijzonder op het gebied van kiezersonderzoek. Zie ook het 
volgende artikel in dit nummer. (Red.). 
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kondigd van een ontwikkeling naar drie grote partijen: naast PvdA en 
VVD als grote winnaars bleef het totaal van het christen-democratische 
blok onverwacht stabiel, terwijl de overige, kleinere partijen niet of 
nauwelijks aan betekenis wonnen dan wel weggevaagd werden. De 
stabilisering van de christen-democraten is de resultante van verschil
lende bewegingen: de KVP behield haar sterkte en het forse verlies 
van de ARP werd gecompenseerd door nog grotere winst van de CHU. 
Het belangrijkste daarbij is, dat het samengaan van de drie in de helft 
van de provincies op een CDA-lijst extra winst opgeleverd lijkt te 
hebben, zoals hierna zal worden aangetoond. 
Over de kwantitatieve betekenis van de vijf provinciale CDA-lijsten 
eerst nog een kanttekening. De fractievoorzitter van de CHU in de 
Tweede Kamer heeft op nogal irriterende wijze gewezen op de be
trekkelijk geringe betekenis van de "CDA-provincies" voor de CHU: 
bij de verkiezingen van 1972 leverden deze vijf provincies samen inder
daad niet meer dan ongeveer een kwart van de CHU-stemmen. Voor 
de ARP was dat al circa 40 %, maar bij de KVP liggen de verhoudingen 
andersom: 60 % van de KVP-stemmen werden in 1972 in de CDA
provincies vergaard. Weer eens een bewijs dat het vooral de KVP is 
die de christen-democratische samenwerking daadwerkelijk gestalte 
geeft en daaraan mogelijk ook de grootste offers brengt! Diezelfde 
krachtsverhoudingen werken ook binnen de CDA-provincies, en dan 
natuurlijk vooral in Brabant en Limburg. Terwijl in 1972 over heel 
Nederland de KVP ongeveer 57 % van de christen-democratische stem
men verzamelde, was de KVP bij die verkiezingen goed voor 70 % 
van de stemmen op KVP + ARP + CHU in de huidige CDA-provincies, 
tegen 22 % voor de ARP en 8 % voor de CHU. Wanneer we dadelijk 
de CDA-kiezers van 1974 onder de loep nemen, moet dit verschil in 
"inbreng" binnen de vijf CDA-lijsten in het oog worden gehouden. 

Christen-democraten vergrüzen 

Het interpreteren van cijfers is niet ieders stiel: wanneer een goede 
politieke journalist voor de televisie een tabel moet uitleggen, heb je 
kans dat hij de percentages precies verkeerd vergelijkt. Dat gebeurde 
dan ook in de "Staten-nacht". Onze eigen politici toonden zich niet 
beter: klakkeloos blij riepen ze uit: "Het CDA is aangeslagen bij de 
jeugd". Was het maar waar! Geen der partijen behaalde verhoudings
gewijs zo weinig stemmen van 18- tot 25-jarige kiezers als de KVP, 
de CHU en het CDA, nl. 11 %, terwijl deze leeftijdsgroep 18 % van het 
hele electoraat vormt. Uitschieters naar de andere kant waren de PPR 
(45 %), de PSP (44 %), D 66 (24 %) en de CPN (23 %), terwijl de 
PvdA en de VVD praktisch tegen dit gemiddelde aanzaten. Ook bij de 
nieuwe kiezers, die dit jaar voor het eerst mochten stemmen, waren 
de christen-democraten ondervertegenwoordigd. Ditzelfde gold voor de 
kiezersgroep van 26 tot 35 jaar. Onder de ouderen vanaf 50 jaar en 
vooral onder hen die de 65 zijn gepasseerd, vonden KVP, ARP, CHU 
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en CDA relatief veel aanhang. Dit alles is niets nieuws: exact hetzelfde 
patroon van vergrijzing hebben we beschreven in "De Nederlandse 
kiezer '72" (pag. 26-28), evenals in de na dit artikel volgende be
schouwing. 
Eén uitzondering op deze regel moet gesignaleerd worden. In 1972 
had de ARP juist als haar zusterpartijen ook "te weinig" jonge kiezers 
(18-25 jaar); bij de jongste Statenverkiezingen echter niet: 17 % van 
haar electoraat behoorde tot de jongel-en. Zou de goed functionerende 
ARJOS met haar duidelijke steun voor Aantjes dan inderdaad een 
afspiegeling zijn van de jonge AR-achterban? Wij gaan later in op de 
verschuivingen tussen de partijen, maar nu al lijkt deze conclusie ge
rechtvaardigd: de ARP heeft haar jeugdige kiezers vastgehouden en 
een deel van haar bejaarden verloren. Deze laatsten vormden in 1972 
28 % van de AR-stemmen, nu nog 13 %. AI met al een wijziging in de 
electorale opbouw van de ARP die toekomstwaarde heeft. 

CDA blijft gesloten zuil 

Over de samenstelling naar kerkelijke gezindte van de aanhang van 
KVP, ARP, CHU en CDA kunnen we hier kort zijn. De analyse van 
deze verhoudingen in 1972 die hierna volgt onder de titel "Partijgangers 
= kerkgangers", blijft ook voor 1974 recht overeind, en daarmee - wat 
erger is - de in dat betoog gesignaleerde gevaren! De KVP is nog 
steeds een club van katholieken, de CHU een unie van hervormden en 
de ARP een dispuut van merendeels gereformeerden en voor het 
overige hervormden. Dit betekent, dat hervormde kiezers die instem
men met het kabinet-Den Uyl, niet noemenswaardig naar de KVP zijn 
overgelopen, evenmin als katholieke boeren, tuinders, middenstanders 
en andere zelfstandige "uitgebuitenen" op relevante schaal hun heil 
bij Kruisinga gezocht hebben. De christen-democratische kiezers lieten 
- terecht - het stemadvies van prof. Roscam Abbing in de studeer
kamer liggen. 
De CDA-aanhang in de vijf CDA-provincies vormt naar godsdienstige 
samenstelling een perfecte afspiegeling van de opbouw van dit electo
raat naar KVP-, ARP- en CHU-afkomst; dus, zoals boven al is ingeleid, 
voor ca. 70 % katholiek, 12 % hervormd, 15 % gereformeerd, 1 % 
overige gezindten en 2 % geen kerkelijke gezindte. Helaas, in 1974 
verre van een "open" CDA, geen blijk van een "vierde poot", maar 
een - zij het forse - pilaar, opgebouwd uit drie gesloten zuilen. 

Kiezers zijn trekvogels 

Deze paragraaf wordt geschreven met excuses aan al die politici en 
commentatoren die reeds in de verkiezingsnacht wisten welke k'lezers 
naar welke partijen waren verhuisd en waarom. Minder begaafde 
politicologen hebben helaas voor zo'n inzicht meer tijd en feiten nodig, 
plus dat ze meer relativeringsvermogen investeren. Niettemin wordt het 
een ander verhaal dan "Den Haag" ons voorgehouden heeft. Het paste 
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dan ook te goed in diverse politieke kramen dat hele drommen vroegere 
ARP-kiezers gezamenlijk naar de oppositionele CHU zouden zijn ge
togen. Waarom denken nuancerende politici vaak zo zwart-wit over 
kiezers? 
Kiezers zijn trekvogels die in veel groteren getale van partij wisselen 
dan de officiële uitslagen doen vermoeden. Vergelijking van de nationa
le uitslag van 1972 met die van 1974 leert, dat de winnende lijsten 
samen 9,71 % van de stemmen gewonnen hebben en de verliezers 
uiteraard evenveel achteruit gingen. Het Intomart-onderzoek wijst uit 
dat liefst 29 % van de kiezers nu een ander stemgedrag te zien geeft 
dan twee jaar geleden. Binnen de cijfers van de stembureaus blijft dus 
een grote switch verhuld; ook stabiele partijen zien kiezers weglopen 
en anderen bij zich komen. 

Uitgedrukt in percentages van de eigen aanhang in 1972 had de KVP 
nu 77 % constante kiezers, d.w.z. kiezers die zowel in 1972 als in 1974 
op de KVP stemden (vanzelfsprekend alleen in de provincies met een 
eigen KVP-lijst). Voor de ARP en de CHU zijn deze cijfers: 78 % resp. 
81 %. De partijtrouw is dus binnen de drie christen-democratische 
partijen nagenoeg gelijk en daarmee ook het bruto verlies (resp. 23 %, 
22 % en 19 % van de aanhang van 1972). Men kan deze bewegingen 
ook bekijken vanuit de aanhang die nu verworven is, en dat levert dan 
het bruto winstpercentage op. Van alle kiezers die in 1974 op de KVP 
stemden, gaf 81 % zijn stem ook in 1972 aan de KVP. Van de huidige 
KVP-aanhang is dus 19 % winst, d.w.z. kiezers die eerder niet tot het 
KVP-electoraat behoorden. Zo heeft de ARP dit jaar nog 15 % winst 
geboekt en de CHU 25 %. Van de CDA-stemmers in 1974 stemde 80 % 
twee jaar geleden op KVP, ARP of CHU: het CDA behaalde dus 20 % 
bruto winst. Volledigheidshalve: deze verlies- en winstpercentages 
mogen niet bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken worden, want 
ze zijn berekend op basis van uiteenlopende absolute aantallen: ondanks 
een verlies van 23 % tegenover een winst van "slechts" 19 % bleef de 
KVP stabiel. 

Aan wie verloren de christen-democraten? 

In tabel 1 wordt weergegeven naar welke partijen het verlies van KVP, 
ARP en CHU is gegaan. Ter wille van een vergelijking tussen de drie 
christen-democratische partijen is het totale verlies van KVP resp. ARP 
resp. CHU in 1974 ten opzichte van 1972 op 100 % gesteld. Hetzelfde 
geeft tabel 2 met betrekking tot de winst van deze partijen te zien. 
Door deze procedure raakt de absolute omvang van de verliezen en 
winsten wat uit het vizier, maar die vormen thans niet primair onderwerp 
van analyse. De absolute totalen onderaan de beide tabellen dienen 
dan ook niet ter onderlinge vergelijking. Daarvoor zou rekening moeten 
worden gehouden met de cijfers van onbekend stemgedrag, thuis
blijvers in 1974, enz. 
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TABEL 1: Waar ging het verlies van KVP, ARP en CHU heen? 

Verlies in 1974 t.o.v. 1972 van 

KVP ARP CHU 
Verloren aan: 
PvdA 25 13 16 
PPR 9 11 10 
D '66 2 2 
PSP 1 * 2 
CPN 2 3 

linkse partüen 38 26 33 

VVD 45 32 35 
DS '70 1 * 1 
SGP 0 4 5 
GPV * 8 4 
BP 5 5 4 
overige 9 3 4 

rechtse partüen 60 52 53 

KVP 4 2 
ARP * 12 
CHU 18 

CDA-partüen 2 22 14 

Totaal % 100 100 100 
absoluut (1113) (495) (314) 

* = minder dan 0.5 % 

Opvallend is in tabel 1 de gelijkenis in de spreiding van het verlies 
der christen-democratische partijen. Bij alle drie gaat meer dan de helft 
van hun verlies naar de "rechtse" partijen, tegenover een kwart tot 
ruim eenderde naar links. Kennelijk heeft de oppositionele houding van 
de CHU een rechtse uitstoot uit die partij niet kunnen verhinderen. De 
drie partijen hebben alle twee keer zoveel aan de VVD als aan de 
PvdA verloren. De PPR schijnt toch een confessionele karakteristiek te 
hebben: naar haar gaat 10 % van het christen-democratische verl ies. 
De ARP heeft relatief niet meer aan de SGP verloren dan de CHU, 
terwijl het AR-verlies aan het GPV wel groter is dan de stroom van 
CHU naar GPV, maar beide vormen slechts kleine proporties van hun 
verlies. 
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Vanuit de KVP vloeiden geen kiezers naar ARP of CHU, noch verlieten 
noemenswaardige aantallen stemmers de ARP en de CHU in de richting 
van de KVP. Het blijven gescheiden blokken, ondanks alle samenwer
king. Wel was er een wisseling tussen ARP en CHU, die overigens 
reeds sinds jaar en dag voorkomt. Van het totale AR-verlies ging 18 % 
naar de CHU, hetgeen een ander verhaal impliceert dan het veel ge
hoorde dat het AR-verlies de CHU ten goede kwam' Bovendien stroom
de 12 % van de CHU-verlaters de ARP binnen. ARP en CHU speelden 
boompje verwisselen, maar dan in bescheiden mate vergeleken met 
hun "partnerruil" met andere partijen. 

Van wie wonnen de christen-democraten? 

De herkomst van de winst voor KVP, ARP, CHU en CDA is af te lezen 
uit tabel 2. De KVP won meer van de linkse partijen dan van rechts; bij 

TABEL 2: Waar kwam de winst voor KVP, ARP, CHU en CDA vandaan? 

Winst in 1974 t.O.v. 1972 voor: 

KVP ARP CHU CDA 
PvdA 22 7 13 20 
PPR 10 11 5 8 
D'66 5 3 4 7 
PSP 1 1 0 
CPN 0 0 

----_._-

linkse partijen 39 22 22 37 

VVD 12 14 13 22 
DS '70 6 2 6 5 
SGP 0 4 1 1 
GPV 0 4 5 4 
BP 3 1 
overige 4 0 4 

rechtse partijen 25 26 26 37 

KVP 3 5 
ARP 5 28 
CHU 1 22 

CDA-partijen 6 25 33 

Nieuwe kiezers 23 18 13 16 
Thuisblijvers in '72 7 9 6 10 

Totaal % 100 100 100 100 

absoluut (357) (184) (325) (814) 
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ARP, CHU en CDA houden die proporties elkaar ongeveer in evenwicht. 
Weer valt op dat het deel van de CHU-winst uit de rechterflank van 
ons partijen-spectrum niet groter is dan het gedeelte dat de ARP of de 
KVP daar heeft weggehaald. De aanwas van de KVP en het CDA uit 
de PvdA is groter dan die van ARP en CHU. Ook de omvang van de 
winst ten koste van de PPR is vermeldenswaard, zeker gezien het ver
onderstelde confessionele karakter van deze partij dat we bij het verlies 
van christen-democraten aan de PPR opperden. De CDA-winst bestond 
voor 7 % uit overlopers van D '66. De winst uit de VVD was voor KVP, 
ARP en CHU even groot, maar de VVD vormde voor de CDA-winst 
de belangrijkste bron. KVP, CHU en CDA wisten en graantje mee te 
pikken uit het débacle van DS '70. De ARP ontving een groter deel van 
haar winst uit de SGP dan de CHU; ten aanzien van het GPV bleven 
de beide protestantse CDA-partijen gelijk. De winst van de KVP uit 
ARPjCHU en omgekeerd was miniem, vergeleken met de gebruikelijke 
ruil tussen ARP en CHU. Tegenover 28 % van de CHU-winst uit de ARP 
stond 22 % van de ARP-aanwas uit de CHU. Hetzelfde beeld dus als 
bij de verlies-gegevens: kiezersruil, maar van beperkte betekenis, mede 
omdat de in- en uitstromen elkaar compenseerden. 
De winst van nieuwe kiezers in 1974 en van thuisblijvers in 1972 bleef 
voor alle drie de partijen en hun combinatie beperkt. Dit is veelzeggend 
omdat daar de grootste markt ligt voor de groei van partijen! 

Het CDA-effect 

Tot de ins and outs van de christen-democraten behoort ook de vraag 
naar het "CDA-effect": heeft de ene CDA-lijst meer stemmen getrokken 
of bijvoorbeeld CHU-kiezers afgestoten en daarom minder electorale 
aantrekkingskracht gehad dan wanneer men ook in de CDA-provincies 
met eigen KVP-, ARP- en CHU-lijsten zou zijn gekomen? 
Tot nu toe werd verondersteld dat het weinig uitmaakte of samenwer
kende partijen met meerdere, aparte lijsten of met één gezamenlijke lijst 
uitkwamen. Die hypothese grondde men op ervaringen bij de Staten
verkiezingen in 1970 met enkele PAK-lijsten en 2 CCP-lijsten. Ook 
als men de uitslagen van de vijf CDA-provincies samenvoegt en die 
vergelijkt met het totaal-resultaat in de zes KVP-ARP-CHU-provincies, 
lijkt zo'n redenering te kloppen. In het eerste geval een teruggang van 
15,22 % naar 15,06 %: een verlies van 0,16 % en in het tweede geval 
een verloop van 16,06 % naar 15,84 %: een achteruitgang van 0,22 %. 
Geen noemenswaardig verschil. Een bewerking van de verkiezingsuit
slagen van de jongste Statenverkiezingen en die van de Kamerverkie
zingen in 1972 suggereert echter een andere conclusie, althans voor de 
CDA-lijsten. 

De uitslagen in de CDA-provincies kunnen herrekend worden op basis 
van de resultaten in de overige provincies. Zo'n simulatie lijkt verant
woord vanwege het uniforme patroon van stemgedrag over alle provin-
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cies heen. De sleutel daarvoor ligt in de relatieve winst en het relatieve 
verlies in 1974 ten opzichte van 1972 in de zes provincies met aparte 
christen-democratische lijsten samen. De "relativering" is nodig omdat 
de grootte van de CDA-partners zo uiteenloopt per provincie. Het 
hanteren van dit gemiddelde der KVP-ARP-CHU-provincies vindt boven
dien zijn grond in het feit dat ook tussen de beide Kamerverkiezingen 
van 1971 en 1972 de wijzigingen in de uitslagen per provincie zo patroon
matig bleken, ook in de provincies waarin zich nu het CDA met één 
lijst presenteerde. Tabel 3 demonstreert deze relatieve winsten en ver
liezen voor 1971/1972 en 1972/1974. 

TABEL 3: Relatieve winst/verlies, in procenten 

1971-1972 1972-1974 

KVP ARP CHU I<.VP ARP CHU CDA 

Drenthe -10 + 1 -19 -6 -14 +21 
Overijssel -14 + 2 -19 +1 -23 +24 
Gelderland -18 + 8 -22 +3 -34 +34 
Utt'echt -20 + 4 --32 -9 --31 +49 
Zuid-Holland -21 + 1 -27 -4 -25 +42 
Zeeland -17 + 1 -19 -2 -25 +18 

KVP-ARP-CHU -0,5 -26 +34 

Groningen -15 -2 -19 +1 
Friesland -10 -2 -13 -3 
Noord-Holland -20 + 2 -31 -5 
Noord-Brabant -23 +29 -32 -0,5 
limburg -19 +36 -43 +7 
CDA -1 

Nederland -19 + 2 -24 -1 

In onderstaande herrekening wordt dus uitgegaan van de hypothese dat 
de kiezers in de CDA-provincies dezelfde patronen van stemgedrag te 
zien zouden hebben gegeven als de kiezers in de zes KVP-ARP-CHU
provincies, wanneer de drie christen-democratische partijen ook daar 
met eigen lijsten zouden zijn uitgekomen. Om Limburg tot voorbeeld te 
nemen: de KVP zou daar vermoedelijk 0,5 % verloren hebben van haar 
stemmenpercentage in 1972, dus gedaald zijn van 43,9 % naar 43,7 %. 
De ARP zou bij die hypothese zijn teruggegaan met 26 %: van 2,2 % 
naar 1,6 %, en de CHU met 34 % zijn gegroeid, van 0,4 % naar 0,5 %. 
Het hypothetische resultaat van de drie lijsten samen zou dan 45,8 % 
bedragen hebben. De ene CDA-lijst in Limburg heeft echter 49,8 % van 
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de stemmen in de wacht gesleept: 4 % meer of ongeveer 2V2 Staten
zetel ! In dezelfde gedachtengang heeft het CDA in Brabant 0,8 % extra 
gewonnen, in Groningen 2,3 % en in Friesland 0,7 %, terwijl de uitslag 
in Noord-Holland hetzelfde als nu zou zijn geweest. 

Deze verschillen lijken klein, maar ook winsten van die omvang tellen 
in ons veel-partijensysteem volop mee. De PvdA is terecht triomfator 
- samen met de VVD - van deze verkiezingen genoemd, met een 
winst van ... 2 %! Bij alle ruilhandel in kiezers tussen partijen onderling 
blijft de stabiliteit van het CDA-blok opvallend, na zoveel jaren van 
teruggang. Die stabilisering kan niet afgedaan worden met de stelling 
dat de CHU-winst naast ARP-verlies eventueel KVP-verlies gecompen
seerd zou hebben. Het KVP-bestanddeel in de CDA-provincies is even
zeer stabiel gebleven als daar waar de KVP onder eigen vlag uitkwam. 

Naast de gegeven herrekening pleit daarvoor de kracht van de KVP 
resp. CHU in de betrokken provincies. De CHU speelt immers voor zo'n 
compensatie een te geringe rol in Brabant en limburg, en de KVP is in 
Groningen en Friesland te klein voor fors verlies. Conclusie: stabiliteit 
van de KVP is vermoedelijk gepaard gegaan met extra aantrekkings
kracht van de gezamenlijke CDA-lijst. 

Gezien de geschetste krachtsverhoudingen binnen de CDA-provincies 
en met name de overheersing van de KVP daarin, kan een vergelijking 
tussen de KVP-cijfers en de CDA-gegevens in tabel 2 een verklaring 
geven voor die extra-winst van de CDA-lijsten. Het lijkt aannemelijk dat 
het gezamenlijk optreden van de christen-democraten vooral kiezers 
heeft getrokken van VVD, D '66 en GPV. Daarnaast schijnen de CDA
lijsten vroegere thuisblijvers naar de stembus gelokt te hebben voor 
steun aan het CDA. Daartegenover staat, dat een aparte KVP-lijst in 
deze provincies misschien meer stemmen verworven had van hen die 
dit jaar voor het eerst mochten kiezen, dan nu het Christen-democratisch 
Appel gedaan heeft. Ook dit onderstreept voor een zich herstellende 
KVP onze slotconclusie: doorgaan op de politieke weg die Andriessen 
sinds de kabinetsformatie voorzichtig maar gedecideerd bewandelt, 
gecombineerd met een hernieuwde poging om ons politieke platform 
te verbreden. 
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kerkgangers: 
beleid in gevaar 

L. P. J. de Bruyn & J. W. Foppen~' 

Een van de belangrijkste verklaringen voor de ingrijpende wijzigingen 
in de partijpolitieke krachtsverhoudingen in ons land, die zich sinds 
1966 aan het voltrekken zijn, wordt vaak gezocht in de ontzuiling. De 
Nederlandse verzuiling is te definiëren als het verschijnsel dat mensen 
die een bepaalde godsdienst of maatschappijbeschouwing aanhangen, 
zich wat hun deelneming in allerlei samenlevingsgebieden betreft in 
eigen organisaties terugtrekken, zodat er een aantal zuilen ontstaat. 
Ontzuiling is de afbraak van het verzuilingsverschijnsel. De term "decon
fessionalisering" wordt gehanteerd ter aanduiding van het ontmante
lingsproces van de zuilen die op een godsdienst gebaseerd zijn; con
creet: de afbrokkeling van de katholieke zuil, van de gereformeerde zuil 
en van de hervormde zuil, welke laatste van oudsher slechts een betrek
kelijk gering deel van haar achterban in zich heeft verenigd. Binnen het 
bereik van de politiek slaat die ontwikkeling dan met name op de 
afkalving van de grootste christelijke (= confessionele = christen
democratische) politieke organisaties, namelijk de KVP, ARP en CHU. 
Dit artikel wil een beeld schetsen van de huidige stand van zaken in dit 
proces van politieke deconfessionalisering. Op grond daarvan kunnen 
mogelijk enkele lijnen naar de toekomst van de christen-democratische 
partijen getrokken worden. Basis van de analyse is daarbij de opstelling 
van leden der katholieke, respectievelijk gereformeerde en hervormde 
kerken, zoals die naar voren komt uit het Nationaal Verkiezingsonder
zoek 1972/1973. 

1. TERUGVAL BINNEN DE GESLOTEN, EIGEN ZUIL 

Afgaande op de samenstelling van het electoraat van KVP, ARP en CHU 
verdienen deze partijen nog steeds ten volle de benaming van confes-

1< Dit artikel is onder de titel "Politieke deconfessionalisering: christen-democratische partijen 
in de ban van kerkleden" eerder gepubliceerd in het themanummer "Politieke vernieuwing 
in Nederland" (gesignaleerd in .. Politiek perspectief', november/december 1973, pag. 78) 
van .. Wen din g", november 1973, een uitgave van het Boekencentrum bv, Den Haag. WU 
zijn de uitgever en de redactie van "Wending" erkentelijk voor hun toestemming tot overname 
van dit artikel, dat we graag onder de aandacht van onze lezers Willen brengen. 
Zie voor de personal ia van drs. De Bruyn de redactionele noot bij zijn beschouwing naar 
aanleiding van de Statenverkiezingen, op pag. 18 e.v. van dit nummer. 
Drs. Foppen is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Politicologisch Instituut 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, in dienst van ZWO ten behoeve van het nationaal 
verkiezingsonderzoek. (Red.). 
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sionele, verzuilde partijen: nagenoeg al hun kiezers behoren tot de 
grote kerkelijke gezindten in ons land; sterker nog, deze partijen recru
teren hun aanhang uitsluitend of voor het merendeel uit de eigen zuil. 
Van de KVP-kiezers in 1972 noemt 98 % zich katholiek en bestempelt 
daarmee de partij die binnen de Nederlandse christen-demoé'ratie 
nog het hardst naar openheid streeft, tot de meest gesloten politieke 
formatie. De Cl-fU is iets meer gevarieerd naar kerkelijke achtergrond: 
85 % van haar kiezers is hervormd en 5 % gereformeerd. De ARP _ 
zich nadrukkelijk presenterend als "evangelische voorhoedepartij" bij 
de campagne in 1971 - heeft naast het gereformeerde en hervorrrde 
deel van haar a:::;hterban (respectievelijk 66 % en 20 %) relatief de 
grootste steun van kiezers die geen kerkelijke gez~ndte aanhangen, 
namelijk 5 %. Tot de ARP- en CHU-achter!:an behoren ten slotte nog 
minieme aantallen katholieken en leden van de overige gezindten. 

De geslotenheid van deze partijen met betrekking tot de geloofsover
tuiging van hun electoraat kan ook nog op andere wijze geïllusrreerd 
worden. Mensen die zeggen in een bepaalde godsdienst of gezindte te 
zijn grootgebracht, maar zich nu niet meer tot die kerkelijke gezindte 
rekenen, stemmen praktisch nooit op de betrokken confessionele partiJ 
Van de katholiek opgevoeden die nu niet meer katholiek zijn, stemt nog 
slechts 1 % op de KVP. Van de hervormd opgevoeden die nu niet meer 
hervormd zijn, stemt niet meer dan 2 % op de Cl-fU Van de hervormd 
opgevoeden die nu noch hervormd noch gereformeerd zijn, stemt maar 
3 % op de ARP of de Cl-fU Voor de in gereformeerde kring opgegroei
de kiezers die zich geen lid meer achten van deze kerkelijke gezindte, 
zijn de cijfers te klein voor verantwoorde conclusies. Samenvattend: de 
aantrekkingskracht van de confessionele partijen reikt niet verder dan 
de kring van hun actuele "eigen" geloofsgenoten en een breuk met 
de kerk betekent ook een breken met de betrokken partij. 

Het voorgaande zal zich vermoedelijk wel gedurende de gehele, bijnJ 
honderdjarige geschiedenis van de confessionele partijen hebben voor
gedaan. De politieke deconfessionalisering blijkt echter vooral uit de 
terugloop van het aantal leden van de respectieve zuilen dat op de 
partij van die zuil stemt. Dit proces is weergegeven in tabel 1. 

TABEL 1: Kerkelijke gezindte en "verwante" partijkeus 

1972 1971 1967 

% KVP-stemmers onder alle katholieken 38% 51% 67% 

% t:::HU-stemmers onder alle hervormden 18% 22% 24% 

% ARP-stemmers onder alle gereformeerden 56% 61% 82% 

Dit verlies van alle drie de partijen in hun traditionele recruterings-
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gebieden spreekt nog eens te meer uit het percentage KVP-stemmers 
onder alle katholieken in een aparte steekproef van nieuwe jonge 
kiezers die in 1972 voor het eerst hun stem mochten uitbrengen: binnen 
deze jeugdige katholieke generatie bleek de KVP-aanhang slechts 26% 
te bedragen. 

2. WELKE KERKLEDEN STEMMEN CONFESSIONEEL EN WAAROM? 

Boven is gebleken dat het behoren tot een bepaalde kerkelijke gezindte 
nagenoeg een voorwaarde is voor het stemmen op een der christen
democratische partijen. De vraag rijst dan welke categorieën binnen die 
gezindten - in termen van geslacht, leeftijd, opleiding - kiezen voor de 
"verwante" confessionele partij en in welke mate deze "confessionele" 
kiezers zich ten aanzien van een aantal politieke opvattingen onderschei
den van hun geloofsgenoten die hun stem niet aan de "verwante" partij 
gegeven hebben. 

Het geslacht van de betrokken kiezers maakt nauwelijks verschil: katho
lieke mannen stemmen even vaak op de KVP als katholieke vrouwen; 
zo ook kiezen evenveel gereformeerde vrouwen voor de J.\RP als gere
formeerde mannen. De CHU is wel in het voordeel bij de hervormde 
vrouwen: 20% van hen stemt CHU tegen slechts 14% van de hervormde 
mannen. 

De leeftijd laat meer verschillen zien: de jongere leden van de respec
tieve kerkelijke gezindten stemmen minder vaak op de "verwante" 
partij dan hun oudere geloofsgenoten. Van de gereformeerden onder de 
36 jaar stemt 34% op de ARP, terwijl 65% van de gereformeerden van 
36 jaar en ouder tot het ARP-electoraat behoort. Bij de hervormden zijn 
de respectieve percentages van CHU-stemmers: 12% en 21 %; bij de 
katholieken die de KVP kozen: 30% resp. 44%. Overigens is bij deze 
laatsten een trend te ontwaren: hoe ouder een katholiek is, des te 
groter is de kans dat hij op de KVP stemt (beginnend bij 23% onder 
hen die jonger zijn dan 21 jaar, en oplopend tot 57% in de groep die 
ouder is dan 65 jaar). 

De opleiding brengt eveneens verschillen aan het licht. Naarmate katho
lieken resp. gereformeerden meer jaren dagonderwijs gevolgd hebben, 
daalt het percentage KVP- resp. ARP-kiezers onder hen. Bij de hervorm
den is zo'n lijn naar het CHU-stemmen niet aanwezig. 

Om enig beeld te krijgen van een eventuele politieke motivering van de 
confessionele partij keuze binnen de drie relevante kerkelijke groepe
ringen zijn enkele politieke opvattingen van de kiezers in de relatie 
tussen kerkelijke gezindte en stemgedrag betrokken. 

Zowel de katholieken als de gereformeerden als de hervormden die 
tevreden zijn over hetgeen het kabinet-Biesheuvel heeft gedaan, stem
men in groteren getale op de KVP resp. ARP en CHU. Men zou kunnen 
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zeggen: tevredenheid over het beleid van het kabinet-Biesheuvel be
vordert onder kerkleden de kans op een stem op de confessionele 
partijen. Ontevredenheid op dat punt vermindert die kans (vergelijk ook 
tabel 4 verderop). Het zichzelf beschouwen als conservatief1 - c.q. 
als gematigd tussen progressief en conservatief - bevordert de kans 
dat katholieken en gerefomeerden kiezen voor de KVP resp. de ARP. 
Het voorstander zijn van staatkundige veranderingen (gekozen premier, 
districtenstelsel, gekozen burgemeester, referendum) vermindert de kans 
dat katholieken resp. gereformeerden en hervormden stemmen op KVP, 
ARP en CHU. Het tegenstander zijn van zulke wijzigingen vergroot de 
kans op dergelijk stemgedrag. Deze waarschijnlijkheid geldt meer voor 
een stem op de KVP en de CHU dan op de ARP onder de betrokken 
kerkelijke gezindten. 

Sociaal-structurele kenmerken als leeftijd en opleiding en bepaalde 
politieke opvattingen veroorzaken blijkbaar enig verschil tussen kerk
leden die op de "verwante" confessionele partij stemmen en kerkleden 
die een ander stemgedrag te zien geven. De verschillen zijn echter niet 
groot en weinig patroonmatig. Reden om naar andere factoren te zoeken 
om het onderscheid in politieke keuze van kerkleden nader te verklaren. 

3. KERKGANG EN ZIJN POLITIEKE CONSEQUENTIES 

Binnen elke kerkelijke gezindte kunnen vele variaties aangebracht wor
den naar de mate waarin de leden ervan betrokken zijn op hun gods
dienst. Deze variaties kunnen de relatie tussen het I idmaatschap van 
een kerkelijke gezindte en stemgedrag verfijnen. De frequentie van het 
kerkbezoek is een van de indicatoren voor de mate van binding aan de 
kerkelijke gemeenschap, hetgeen verschillend kan liggen binnen de 
diverse kerkelijke gezindten. 
Tabel 2 demonstreert een opvallend sterke relatie tussen de mate van 
kerkbezoek en het stemmen op de betrokken confessionele partij. Van 
alle katholieken die elke week naar de kerk gaan, stemt meer dan de 
helft op de KVP, terwijl dit aantal trendmatig terugloopt tot 7% onder 
de katholieken die nooit naar de kerk gaan. Zo'n dUidelijke reeks treedt 
ook op bij de hervormde CHU-kiezers (van 45% dalend naar 3%). De 
gereformeerden geven een iets ander patroon van kerkgang te zien: zij 
leggen overwegend elke week een kerkbezoek af. Deze gereformeerden 
stemmen overigens ook vaker op de ARP (namelijk 61 %) dan alle ge
reformeerden tesamen (56%). Bij de resterende groepen gereformeer
den zijn de cijfers te klein voor verantwoorde gevolgtrekkingen per 
categorie. 

1 Resultaten van een zelfindeling op een schaal met de volgende antwoordcategorieën: alles 
of tamelijk veel wiJlen vernieuwen in de samenleving (= progressief), tamelijk weinig ver
nieuwen (= gematigd), niets veranderen d<:ln wel de vroegere samenleving beter achten 
(= conservatief). 
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TABEL 2: Kerkelijke gezindte - kerkgang - "verwante" partijkeus2 

kerkgang 

% KVP-stemmers 
onder katholieken 

% CHU-stemmers 
onder hervormden 

% ARP-stemmers 
gereformeerden 

elke elke paar keer 
week maand per jaar 

45%(92) 17%(53) 9%(85) 

onder 
61S10(129) 45%(20) 25%(4) 

nooit totaai3 

3%(120) 18%(357) 

40%(5) 56%(162) 

Bovenstaande gegevens laten, wanneer zij in een historisch perspectief 
geplaatst worden, een proces zien van afkalving der confessionele par
tijen sinds 1967. In tabel 3 worden degenen die elke week naar de kerk 
gaan" kerksen" genoemd, terwijl de leden van dezelfde kerkelijke ge
zindte die minder dikwijls of nooit kerkbezoek afleggen, samengevat zijn 
in de categorie "niet-kerksen". Opvallend is het regelmatige verschil 
tussen het percentage confessionele stemmers onder de kerksen en 
onder de niet-kerksen in elk van de drie verkiezingsjaren. Telkens stem
den meer kerksen cp de "verwante" partij dan niet-kerksen. Voor de 
christen-democratische partijen dreigt een onheilspellende ontwikkeling 
in de constante terugloop van de confessionele aanhang, niet alleen 
onder de niet-kerksen, maar vooral ook onder de kerksen. Lijkt op het 
eerste gezicht de afval-race onder de niet-kerkse katholieken voor de 
KVP tot stilstand gekomen te zijn (bij een kwart van dit recruterings
gebied), de cijfers van de katholieke jongeren uit een aparte steekproef 
van nieuwe kiezers in 1972 doen vermoeden dat dit proces nog door
gaat: van de niet-kerksen onder hen stemde slechts 17% op de KVP 
tegenover 39% onder de kerkse katholieke nieuwe kiezers. 

TABEL 3: Kerkelijke gezindte - kerkgang - "verwante" partijkeus 
1967-1972 

1972 1971 1967 

% KVP-stemmers onder kerkse kathol ieken 53 70 77 

% KVP-stemmers onder niet-kerkse katholieken 25 25 37 

% CHU-stemmers onder kerkse hervormden 44 50 54 

% CHU-stemmers onder niet-kerkse hervormden 8 11 14 

% ARP-stemmers onder kerkse gereformeerden 61 67 88 

% ARP-stemmers onder n iet-kerkse gereformeerden 36 40 58 

2 Tussen haakje zijn de absolute totalen vermeld, In percentages waarvan het aantal con
feSSionele stemmers is uitgedrukt. 
3 Inclusief enkele niet vefmelde antwoordcategorieën. 
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Deze relatie tussen frequent kerkbezoek en het stemmen op de betrok
ken confessionele partij - een samenhang die door diverse andere on
derzoeken in ons land en daarbuiten bevestigd is - wijst in de richting 
van een verwevenheid tussen de christelijke partijen en de geïnstitutio
naliseerde kerken, ondanks alle pogingen van de christelijke partijen los 
te komen van hun vroegere kerkelijke karakter. Daardoor lijkt de toe
komst van de huidige christen-democratische partijen sterk verbonden 
met de ontwikkelingen in de kerken. Dit betekent een onzeker perspec
tief. Onzeker is immers wat er met de kerken gaat gebeuren. Verengen 
de institutionele kerken in Nederland zich tot een of meer afbrokkelende 
groepen van kerkelijk-orthodoxen? Gaat er een polarisatie plaatsvinden 
tussen enerzijds deze "institutionelen" en anderzijds de christenen-naar
de-geest, die hun kerklid-zijn minder "vormelijk", meer open, samen met 
ieder ander, van welke kerk of levensbeschouwing dan ook, willen be
leven? Het lijkt verre van uitgesloten, dat een uitgesproken christelijke 
partij in de toekomst haar achterban slechts kan recrutel·en uit de lid
maten van een naar orthodoxie neigende kerk. Zo'n ontwikkeling zou 
zich niet verdragen met de openheid die is doorgebroken in het moderne 
christelijke denken. 

Een tweede consequentie van de gevonden samenhQ:lg tussen de via de 
kerkgang geïndiceerde kerkelijke orthodcxie en het stemmen op de 
christen-democratische partijen ligt op het politieke vlak. In de sociaal
wetenschappelijke literatuur wordt nogal eens een verband verondersteld 
tussen verschijnselen als interne integratie en geslotenheid enerzijds en 
politiek conservatisme anderzijds. In hoeverre bestaat de kans dat de 
christen-democratische partijen behoudend van karakter worden (blij
ven?) wanneer ze vooral aangewezen zijn op de kerkelijk-orthodoxen? 

De data van het Nationaal Verkiezingsonderzoek geven enige steun aan 
bovengenoemde hypothese, voor zover het de katholieken betreft. 
Kerkse katholieken noemen zich minder dikwijls progressief en vaker 
conservatief dan niet-kerkse katholieken. De eersten tonen zich meer 
tevreden over hetgeen het kabinet-Biesheuvel heeft gedaan dan de 
laatsten, die op hun beurt meer ontevreden over dit beleid blijken dan 
de kerkse katholieken. Ten aanzien van sommige staatkundige verande
ringen, zoals een gekozen premier en het districtenste!sel, onderschei
den kerkse en niet-kerkse katholieken zich niet van elkaar. Kerkse 
katholieken zijn wel vaker tegenstander van een gekozen burgemeester 
en het referendum dan niet-kerkse katholieken. 

De frequentie van de kerkgang blijkt daarnaast niet toevallig gespreid 
te zijn over de sociaal-economische groeperingen: onder de werknemers 
komen meer niet-kerkse dan kerkse katholieken voor en onder de werk
gevers en de gepensioneerden ligt deze verhouding juiéit andersom. 
Wanneer deze onderzoeksgegevens gecombineerd worden met de ge
bleken relatie tussen kerkgang van katholieken en het stemmen op de 
KVP, dringt de tendens zich op, dat het electoraat van de f(VP maat-
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schappelijk steeds "schever" wordt in de richting van de beter gesitueer
den en bejaarden, met alle politieke en beleidsmatige gevolgen van dien. 
Gezien de vele gelijkenissen tussen kenmerken van kerkse en niet
kerkse katholieken enerzijds en kerkse en niet-kerkse gereformeerden 
C.q. hervormden anderzijds, lijkt het aannemelijk dat deze teneur ook 
geldt voor ARP en CHU. AI met al groeit daarmee de kans op Een ge
spannen verhouding tussen de - betrekkelijk open en progressieve -
politieke stellingname van de christen-democratische partijen in hun vele 
programmatische stukken en de - betrekkelijk gesloten en conservatie
ve - beleidsoriëntatie van hun huidige en vooral toekomstige achterban, 
indien de boven omschreven ontwikkelingen in hun electoraat of pro
grams n iet omgebogen worden. 

4. KARAKTERISTIEK VAN KERKSE EN NIET-KERKSE 
CONFESSIONELE KIEZERS 

In paragraaf 2 is vastgesteld dat er - overigens geringe en welillg 
patroonmatige - verschillen ::ijn tussen de leden van een kerkelijke 
gezindte die op de "verwante" confessionele partij stemmen, en hun ge
loofsgenoten die niet tot ele aanhang van de oetrokken partij behoren. 
Paragraaf 3 wees uit dat (:e aanhang van de confessionele partijen 
vooral uit kerkse kerkleden bestaat. In hoeverre brengt nu de kerkgang 
duidelijker contouren in het vorige beeld? De aanvankelijke verschillen 
bij de sociaal-structurele factoren vallen - als rekening wordt gehouden 
met de verschillende mate van kerkgang - ten dele weg, hetgeen de 
verklarende betekenis van de kerkgang voor het stemgedrag van deze 
kiezers demonsstreert. Het gesiacht differentieerde eerder al nauwelijks, 
maar bij de hervormden blijft het onderscheid bestaan: zowel de kerkse 
als de niet-kerkse hervorr;-lde vrouwen stemmen vaker CHU dan de 
respectieve mallnen. De eerder vastgestelde relatie tussen jong zijn en 
sporadischer confessinoneel kiezen verdwijnt bij de niet-kerksen, maar 
v/ordt gecontinueerd onder de kerksen. Dit gegeven roept de vraag op 
of het stemgedrag van de niet--kerksen meer afhankelijk is van andere, 
bijvoorbeeld politieke factoren dan van invloeden zoals leeftijd en derge
lijke. De gegevens over het aanta I jaren genOten dagonderwijs in samen
hang met kerkelijke gezindte, kerkgang en pal"tijkeuze suggereren zulks. 
De aanvankelijke duidelijke relatie (meer onde~wijs leidt tot minder vaak 
confessioneel stemmen) is niet meer aanwezig, noch bij kerksen noch 
bij niet-kerksen. Overigens blijft bij al deze vergelijkingen wel een groot 
verschil tussen het percentage confessionele kiezers onder de kerksen 
en de niet-kerksen bestaan. 

Een voorbeeld ter illustratie: van de kerkse katholieken onder de 36 jaar 
stemt 44% KVP en van de kerkse katholieken van 36 jaar en ouder 57%. 
Voor de niet-kerkse katholieken zijn deze percentages resp. 23% en 
26%. Voor de kerkse hervormden die op de CHU stemmen 23% resp. 
53%, terwijl zowel V2n de jongere als de oudere niet-kerkse hervormden 
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8% de CHU verkiest. Vier op de tien kerkse gereformeerden onder de 
36 jaar behoort tot de ARP-aanhang tegen bijna driekart van de oudere 
kerkse gereformeerden. De groep van de n iet-kerkse gereformeerden 
in de steekproef is te klein om daarop conclusies te baseren. 

De gegevens over politieke opvattingen in deze fase van de analyse 
brengen meerdere wijzig'ngen in het eerder geschetste beeld. Tevreden
heid over hetgeen het kabinet-Biesheuvel heeft gedaan, vertoont _ 
zowel bij de kerkse al.3 de niet-kerkse katholieken resp. hervormden 
en gereformeerden - een samenhang met het vaker stemmen op KVP 
resp. CHU en ARP. De percentages confessionele stemmers blijven 
in alle categorieën van de kerkse kerkleden groter dan deze proporties 
onder de niet-kerkse kerkleden. Van belang is dat zowel onder de 
kerksen als onder de niet-kerksen het oordeel over het beleid van de 
vorige regering differentieert ten aanzien van het percentage stemmers 
op de christen-democratische partijen. Met andere woorden: én de 
kerkelijke gezindte én de kerkgang én deze politieke opvatting bein
vloedt het stemgedrag, en wel in dezelfde richting als aanvankelijk 
gevonden. Ter illustratie zij verwezen naar tabel 4 en met name naar het 
percentage-versch il tussen twee extreme categorieën: van de kerkse 
katholieken die (zeer) tevreden zijn over het beleid van het kabinet
Biesheuvel, stemt 65% op de KVP, terwijl niemand van de daarover 
niet-tevredene, niet-kerkse katholieken zijn stem aan de KVP gegeven 
heeft. 

TABEL 4: Kerkelüke gezindte - kerkgang - evaluatie kabinet-Bies
heuvel - "verwante" partükeus4 

% KVP-stemmers onder: 

-<erkse katholieken 
niet-kerkse katholieken 
alle katholieken 

% CHU-stemmers onder: 

kerkse hervormden 
niet-kerkse hervormden 
alle hervormden 

% ARP-stemmers onder: 

kerkse gereformeerden 
n iet-kerkse gereformeerden 
alle ge'eformeerden 

evaluatie kabinet-Biesheuvel 

(zeer) matig niet 
tevreden tevreden tevreden totaal 

65%(134) 45%(100) 20%(25) 53%(259) 
38%( 99) 23%(146) -%(41) 25%(286) 
54%(233) 32%(246) 8%(66) 38%(545) 

54% ( 54) 35% ( 26) 25%(12) 450/0( 92) 
9%(100) 10%(126) -%(39) 8%(265) 

25%(154) 14%(152) 6%(51) 18%(357) 

76%( 84) 41 %( 37) -%( 8) 61 %(129) 
69%( 16) 6%( 16) -%( 1) 36%( 33) 
75~0(100) 300/oC 53) _%C 9) 56~o(162) 

4 Tussen haakjes zijn de absolute totalen vermeld, in percentages waarvan het aantal con
fessionele stemrT1€rs is uitgedrukt. 

34 Politiek perspectief, maart/april 1974 



:Je 
re 

Je 

n-

ln 

'P 

Ie 
Ie 
cs 
Ie 
1-

jk 

~t 

:e 
t-

n 

;-

I) 
;) 
i) 

,) 

) 
) 

) 
) 
) 

o 

.-.::p-" 

Degenen onder de kerkse én onder de niet-kerkse katholieken die zich
zelf als progressief beschouwen, stemmen minder vaak op de KVP. De 
"gematigden" onder de kerkse katholieken en de zich conservatief 
noemende niet-kerkse katholieken stemmen daarentegen in groteren 
getale op de KVP. Dus ook hier blijken alle betrokken variabelen van 
belang voor het stemgedrag, zij het in uiteenlopende mate voor de 
onderscheiden categorieën, zoals zal blijken. 

De opvattingen omtrent de boven aangedu ide staatkundige verande
ringen brengen eveneens enige verschillen teweeg tussen het percen
tage confessionele stemmers onder kerkse en niet-kerkse kerkleden. 
Deze verschillen zijn echter - evenals bij de zelfindeling naar progres
siviteit en conservatisme - geringer onder de kerksen dan onder de 
niet-kerksen. Het tegenstander zijn van staatkundige veranderingen C.q. 
het zich conservatief dan wel gematigd noemen, gaat namelijk bij de 
niet-kerksen, meer nog dan bij de kerksen vaker samen met confessio
neel stemmen dan andere politieke houdingen. Bij ieder van deze issues 
geldt, dat de frequentie van kerkgang meer samenhang vertoont met het 
confessionele stemgedrag dan de politieke opvattingen van de kiezers. 

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

De christen-democratische partijen in ons land (KVP, ARP en CHU) 
recruteren blijkens de meest recente gegevens uit het Nationaal Ver
kiezingsonderzoek 1972/1973 hun electoraat nagenoeg u itslu itend uit 
hun traditionele achterban, te weten de katholieken resp. gereformeer
den en hervormden, waarbij de ARP een gemengd gereformeerd-her
vormd kar'akter heeft. Deze recruteringsbron beperkt zich in toenemende 
mate tot de respectieve kerkleden, voor zover die elke week naar de 
kerk gaan, hetgeen kan leiden tot een verwevenheid met de institutionele 
kerken en tot een beleidsmatig meer behoudend karakter van deze 
partijen. De verwevenheid zal uiteraard kleiner zijn naarmate een ge
ringer deel van de kerkleden op de betreffende confessionele partij 
stemt. Oudere kerksen en kerksen met minder opleiding stemmen 
vaker op de respectieve christen-democratische partijen dan hun jongere 
geloofsgenoten C.q. zij die meer onderwijs genoten hebben. 

Voor de kerkse confessionele kiezers lijken politieke opvattingen een 
geringere rol te spelen bij hun partij keuze dan voor de niet-kerkse 
stemmers op de christelijke partijen. Voor zover politieke opvattingen 
onder de kerkse confessionele kiezers wel van invloed zijn op hun 
stemgedrag, bevordert tevredenheid over het kabinet-Biesheuvel, het 
zich als gematigd of conservatief beschouwen dan wel de tegenstand 
tegen staatkundige veranderingen het stemmen op de betrokken chris
ten-democratische partijen. Bij de niet-kerkse confessionele kiezers 
oefenen sociaal-structurele factoren als leeftijd en opleiding weinig 
invloed uit op hun stemgedrag, wel echter politieke opvattingen. Het 
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zijn dan de zojuist genoemde, meer behoudende beleidsvoorkeuren 
waardoor deze kiezers gestuwd worden in de richting van steun aan de 
KVP, ARP en CHU. 

Deze onderzoeksgegevens suggereren een betrekkelijk autonome ont
wikkeling van de christen-democrat:sche partij-aanhang, en wel in een 
andere richting dan de strategie die deze partijen zelf reeds jaren in 
hun beleidsvoornemens op papier hebben gezet. In dit betoog is het 
vraagstuk van de christen-democratische samenwerking - zogoed als 
de beoordeling daarvan door en de eventuele consequen!ies ervan voor 
hun electoraat - buiten beschouwing gelaten. De betrokken partijen 
kunnen zich dit niet permitteren, evenmin als het ongestmft negeren 
van de aangedragen onderzoeksresultaten. In onze polariserende samen· 
leving zouden ze dan w2arschijnlijk niet de door hen gewenste "derde 
weg" gaan bewandelen, maar onvermijdelijk een rechtse zijstraat C.q. 
een doodlopende steeg van een saneringswijk inslaan. 
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Nolens en het probleem "Kerk en vrede" -
missie naar Rome 1 

J. P. Gribling'~ 

Het is in onze tijd mode geworden te pas en te onpas te spreken over 
het falen van de Kerk. EI' gaat geen dag voorbij, of men vindt in kranten 
en tijdschriften soms heftige aanvallen op de Kerk, die niet aanwezig 
zou zijn geweest toen het sociale onrecht zegevierde. De Kerk zou de 
zijde van de machtigen en rijken gekozen hebben en is dus kapitalis
tisch. De oorlogen werden mogelijk omdat de geestelijke leiders in 
Rome of elders in de wereld niets deden. 

Het is niet mijn bedoeling een apologetisch artikel te schrijven. Boven
dien is het onmogelijk alle problemen, samenhangend met de houding 
van velen tegenover de Kerk, aan de orde te stellen. Ik wil mij beperken 
tot het vraagstuk Kerk en vrede en dan nog alleen maar om de rol 
van de priester-staatsman Wil/em Hubert No/ens in deze kwestie duide
lijk te maken. Opgemerkt zij, dat het door een merkwaardige negatieve 
houding van het Vaticaan (nog) niet mogelijk is enige belangrijke 
documenten betreffende het bezoek van Nolens aan paus Benedictus 
XV in 1915 in te zien, zodat ik mij moet beperken tot andere bronnen en 
literatuur. Het is te hopen, dat men spoedig in Vaticaanse kringen meer 
historische openheid zal willen tonen. 

Kerk en vrede 

De houding van de Kerk (katholiek en protestants) tegenover het pro
bleem van oorlog en vrede is steeds moeilijk te begrijpen geweest. 
We gaan hier vanzelfsprekend niet in op het feit, dat bepaalde kerke
lijke gezagsdragers zich lang niet altijd in deze wereld irenisch hebben 
opgesteld. Niet alleen godsdienstige onverdraagzaamheid, maar ook 
politieke machtswellust was voor sommige priesters en bisschoppen 
(soms zelfs pausen) kenmerkend. En al heeft de Kerk nooit wapens 
doen zegenen ter verheerlijking van de oorlog, bij diverse zgn. wapen, 
zegeningen hebben helaas wel eens priesters een vergaand nationalisme 
ten toon gespreid. De Kerk wordt nu eenmaal door mensen gemaakt, 

1 Deze studIe is mij mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Weten
schappelijk Onderzoek, voor zover buitenlandse reizen moesten worden gemaakt, en door de 
Professor Gelissenstichting te Venlo en het Nuyensfonds te Nijmegen, voor zover het binnen
landse reizen betrof. Voor deze steun ben ik uiteraard zeer erkentelijk . 

• Dr. Gribling is leraar aan het St.-Janslyceum in Den Bosch. Hij is in 1961 aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen geprcmoveerd in de letteren Gn wijsbegeerte, op een proefschrift 
over "P. J. M Aa:berse, 1871-1948". In het volgende nummer van "Politiek perspectief" zal 
'van de hand van dé'zelfde schnjver een beschouwing verschijnen over Nolens en de katholieke 
sociale actie. (Red.). 
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en zelfs de hoogste kerkelijke gezagsdragers zijn wezens wie niets 
menselijks vreemd is. 

Voor ons luidt de vraag: wat zijn de opvattingen van de officiële Kerk 
over het vraagstuk van vrede en oorlog en wat deed de I<.erk voor het 
behoud van de vrede C.q. voor het tegengaan of stopzetten van oor
logen? Men heeft in het verleden wel eens de vraag gesteld of de Kerk 
niet een oorlog had dienen te voorkomen. "De vraag is tartend of 
vleiend, al naar men haar opneemt," schreef L. J. M. Feber eens. En hij 
voegde er aan toe, wijzend op het feit dat de geestelijke eenheid sinds 
1500 in Europa verbroken was: "Nu minder dan ooit kan zij (sc. de 
Kerk) de vrede dicteren, haar imperatief gebod laten gelden als grond
slag voor een internationaal verdrag. Aldus is de werkelijkheid. Maar 
werkelijk is ook de geestelijke macht van de Kerk, om in een groot 
deel der mensheid de vredesgedachte tot immer rijker leven te richten 
als uitvloeisel der katholieke wereldbeschouwing"2 En in dit kader 
dienen wij de taak van de Kerk tegenover het probleem van oorlog en 
vrede ook te zien. 

Het christendom is een godsdienst van vrede. Niet alleen de evangeliën 
getuigen daarvan, maar ook allerlei liturgische gebeden, pauselijke en 
bisschoppelijke documenten. De Kerk heeft zelfs de plicht voor de 
vrede te ijveren, of zoals eens op een vredescongres in Lyon gezegd 
werd: "Waar het over de vrede gaat, mag de Kerk niet ontbreken"3 
De bevordering van de vrede is zo inherent aan het christendom, dat 
met name de Katholieke Kerk het lange tijd niet nodig heeft gevonden 
zgn. vredesbewegingen in het leven te roepen of te ondersteunen. 
Iedereen zal ,echter begrijpen, dat men weinig voor de bevordering van 
de vrede doet als men elkaar bijv. tijdens een eucharistieviering alleen 
met de lippen de vredesgroet brengt. De Kerk dient een dUidelijke 
opinie te hebben over de oorlog. Van de aanvang van het christendom 
heeft de Kerk de oorlog een gruwel gevonden. In vele liturgische teksten 
wordt de oorlog geschilderd als een ramp, een duivelse poging om de 
vrede van Christus te verstoren, maar tegelijk ook als een straf van 
God. Oorlog kan volgens het Oude Testament nooit doel op zichzelf 
zijn, maar hooguit een episode, die uiteindelijk naar de vrede voert. 
Hermann Hoffmann heeft in zijn boek "Die Kirche und der Friede - von 
der Friedenskirche zur Friedenswelt" (Wenen, 1933) dan ook duidelijk 
aangetoond hoezeer de Kerk een vredeszending heeft, want zoals paus 
Pius XII op 24 augustus 1939 beklemtoonde: "Niets is met de vrede 
verloren, maar alles kan met de oorlog verloren gaan"4. 
De Kerk is echter niet blind gebleven voor het feit, dat zelfs in een 

2 L. J. M. Feber: "De Katholieken en de Vredesbeweging". in: "De Volkenbond" (orgaan 
van de Vereniging van Volkenbond en Vrede). 1e jrg .. 1925. nr. 3. pag. 10. 
3 K. Hormann: "Frlede und moderne, Krleg im Urteil der Kirche" (Wenen. 1964). pag 9. en 
Hermann Hoffmann: "lm Dienste des Friedens; Lebens€nnnerungen eines katholischen 
Europaers" (Stuttgart. 1970). pag. 200. 
4 K. Hörmann. a.w .. pag. 11 en 76-77. 
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christelijke wereld oorlogen voortdurend vrede tot een illusie schenen 
te maken. Zij heeft zich vanaf de oertijd van het christendom voort
durend bezig gehouden met de problematiek van het geweld. Men kan 
in de woorden van Christus en in geschriften van de H. Paulus of van 
St. Augustinus een veroordeling van iedere vorm van geweld zien. 
Toch heeft in de katholieke theologie, evenzeer met een beroep op 
Christus, apostelen en vroeg-christelijke schrijvers, de opvatting ge
heerst, dat in bepaalde gevallen geweld nodig is, en wel in dubbele 
zin: ieder mens is verplicht zich tegen onrecht te verzetten, hetgeen 
een rechtvaardiging betekent van de defensieve oorlog, en ieder mens 
dient onrecht te voorkomen, dus een rechtvaardiging van de preventieve 
oorlog. We vinden deze theorie o.m. terug in het befaamde werk van 
Hugo de Groot: "De iure belli ac pacis" (1625), die zich in zijn betoog 
beroept op de Spaanse scholastieken, zoals Francisco de Vitoria. Dat 
zelfs defensieve en preventieve oorlogen onaanvaardbaar zouden zijn, 
wordt eerst sinds 1945 (na de atoomaanvallen op Hiroshima en Naga
saki) in sommige katholieke kringen als een theologisch juiste opvatting 
gezienS 

Welke houding nam de Kerk in de praktijk tegenover de oorlog aan? 
Daar de Kerk pretendeert de hoedster van alle gelovigen - goeden en 
slechten - te zijn, heeft zij steeds gemeend bij alle conflicten boven 
de partijen te moeten staan, om zo beter in staat te zijn een bemidde
lende rol te kunnen spelen. Over de bemiddelingspogingen van de 
pausen in de loop der eeuwen bestaat veel literatuur. Ik verwijs o.m. 
naar het werk van J. Müller: "Die Friedensvermittlungen und Schieds
sprüche des Vatikans bis zum Weltkriege 1917" (Berlijn, 1927). 

Rol van Benedictus XV 

Van bijzondere historische betekenis is geweest het optreden van 
paus Benedictus XV gedurende de Eerste Wereldoorlog. Op 2 augustus 
1914, direct na het uitbreken van de oorlog, had paus Pius X de katho
lieken opgeroepen te bidden, opdat de staatslieden gedachten van vrede 
en niet van verderf zouden koesteren, er aan toevoegend: "Ik zou graag 
mijn leven geven, als ik daarmee voor Europa de vrede kon kopen"6 
Kort daarop, op 20 augustus, overleed deze vrome kerkvorst. Hij werd 
opgevolgd Idoor Benedictus XV, die reeds op 8 september 1914 de 
oproep van zijn voorganger dringend herhaalde. Maar hierbij liet hij 
het niet. Op 1 november 1914 verscheen de encycliek Ad beatissimi 
Apostolorum Principis. Daarin verklaarde de paus, dat hij voor het heil 
van alle mensen wilde werken, ook al stonden zij zo verbitterd tegen-

5 In zijn boek .,Institutiones luris Publici Ecclesiastici" (Vaticaan, 19472) I, pag. 151, zegt 
kardinaal A. Ottaviani: "Bellum omnino interdicendum" (De oorlog moet totaal verboden 
zijn). Ook paus Pi us XII heeft zich in deze zin meermalen uitgelaten (zie o.a. K. Hermann, 
a.w., pag. 42 e.v.). 
ó Vgl. J. Muiter: "Die Frledensvermlttlungen und Schledsspruche des Vatlkans biS zum 
Weltknege 1917" (Berlijn, 1927), pag. 419; F. X. Seppelt en K Loffier "De Geschiedenis der 
Pausen", in het Nederlands vertaald door P. J. A. Juffermans (Maastricht, 1939), pag. 708. 
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over elkaar. Hij smeekte de staatslieden een einde aan het oorlogs
geweld te maken7. 

Niet alle8n trachtte de paus het lot van krijgsgevangenen en oorlogs
slachtoffers te verzachten, hij deed ook een beroep op de reg8rings
leiders minstens gedurende de Kerstdagen een "godsvl'ede" in acht te 
nemen en hij verklaarde zich bereid als bemiddelagr op te treden. 
Tegenover de kardinalen, in consistorie bije::;n, stelde hij op 22 januari 
1915 vast, dat de paus zich n iet in de sti'ija kon en mocht menGen, 
maar onpartijdig diende te zijn, daar hij de vader was van alle christe
nen en alleen zo de vrede kon dienen, maar hij verklgarde zich !;ereid 
hulp te bieden aan beide partijen 8. 

Paus Benedictus was duidelijk niet van plan het alleen bij wecl'den, 
rondzendbrieven en gebeden te laten. Hij begreep, dat hij jL!ist als 
hoofd van een onpartijdige Kerh de meest aangewezen persoon was 
om in de oorlog een bemiddelende rol te spelen. Het is merkwaardig, 
dat juist niet-katholieke regeringsleiders hem als mogelijke bemiddelaar 
zagen. Zo vertelde keizer Wi.lhEJIm 1I in zijn "Ereignissc: und Gestalten", 
dat hij met de toenmalige pauselijke nL!ntius Pace/Ii uitvoeriG over de 
rol die de paus kon spelen, had gesproken. "Ich fOhrie BUS", zo schl'eef 
hij, "dass der Papst als oberster Priester ,C?!:er röm.'sch.katho/ischen 
Christen und Kirchen zunächst versuchen sol/te, seine Priester in al!en 
Lf;ndern dazu anzuha1ten, erst einma/ den Hasz aus den Gemütern zu 
bannen, der das grösste Hindern;s für die Anbahnung des Friedens 
sei". Hij verwachtte dat de paus "sich f!ir die grosse Sache des FriGd8ns 
rücksichts!os" zou inzetten9 . 

No/ens' missie naar Rome 

De Nederlandse regering heeft eveneens in paus Benedictus XV een 
mogelijke bemiddelaar gezien en haar opvatting werd volkomen gedeeld 
door koningin Wi/he/mina. Daar Nederland sinds 1870 geen diploma
tieke betrekkingen met het Vaticaan onderh ield, was het echter voor 
de regering geen eenvoudige zaak om haar verlangens ten aanzien 
van eventuele vredesbemiddeiing aan de paus kenbaar te maken. De 
verhoudingen tussen Nederland en het Vaticaan lagen in 1915 geheel 
anders. Terwijl koningin Wilhelmina in 1943 zich bijna krampachtig ver
zette tegen het herstel van de diplomatieke betrekkingen met de H. 
Stoel, heeft zij in 1915 getracht de breuk tussen Nederland en het 
Vaticaan, ontstaan in 1871, te herstellen10 De houding van koningin 
Wilhelmina is wel te begrijpen. In 1915 was Nederland neutraal en de 

'1. Müller. a.w., pag. 422-425. Cfr. G. Ca"Lella: "Gecchiedenis van de pausen", vertaald door 
P. van Veen (R:::ormond, 1950), pag. 502-:'~O.J; P. J. M. "De eer2te [ncyc!ick van 
Z.H. Paus Bsnedlctus XV" (Volks~)lbliotheek, nr. 42, Leiden, F. X. Seppelt en K. Löffler, 
a.w., pag. 714. 
, 1. Müller, a.w., pag. 433-436. 

9 KaisEr Wilhe!m 11: "Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 1878-1918" (Leipzig-Berlijn, 
1922), pag. 226. 
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regering zocht wel contact met Rome, maar aan een b!Uvc-:cI herstel 
van cJe diplomatieke betrekkingen met de H. Stoel werd in eeiste instan· 
tie niet gedacht, ook al kreeg het gezantschap in 1921 een blijvend 
karakter. In de jaren 1918-1925 was de kwestie van het gezantschap 
bij de paus een zwaard van Damocles, dat het leven von de coalitie 
bedreigde, en inderdaad kwam er door de gebeurteniss6n in "de nacht 
van Kersten" (11 november 1925) een einde aan de coalitie. In 1943 
werd wèl gedacht aan een definitief herstel van de diplomatieke be
trekkingen, was Nederland niet neutraal, en voelde de koningin weinig 
voor een herhaling van de gebeurtenissen van 11 november 1925. 
De vraag in 1915 voor de regering was in felte, hee het contact rret 
het Vaticaan op te nemen. Men had vanzelfs:Jrekenci gehllik kL'nnen 
maken van de diensten van de pauselijke internuntius in Den Haag, 
mar. Giovanni Dominico Tacei, maar deze had zijn zetel in Brussel, 
hoofdstad van een oorlogvoerend land, en was slechts belast rret de 
:org over de internuntiatuur in Nederland. Wel was de secretar'is van 
mgr. Tacci, mgr. Giambattista Federico Val'ega (later aartsbisschop V2n 
Smyrna), in die tijd in Den Haag, maar hij was m8t het oog op zijn rang 
niet de aangewezen figuur die de regering nodig hadll. 
De minister van Buitenlandse Zaken, jhr. L. Loudon, nam ten slctte het 
besluit contact op te nemen met VI/. H. No:'ens, toen voorzittel- van de 
Katholieke Kamerfractie. De keuze van Loudon was niet zo vreemd. In 
die tijd werd de priester-staatsman algemeen beschcuwd als de zeer 
bekwame politieke leider van de Nederlandse katholieken, maar- boven
dien speelde hij in de katholieke vredesbeweging een grote rol. Men 
doet het wel eens voorkomen alsof de kathol ieken zich vóór 1940 
nauwelijks om vredesbewegingen bekommerden. Men wijst dan op het 
feit, dat katholieken zelden deelnamen aan neutrale of christelijke 
vredescongressen, bijv. van de Duitse Verzoeningscond. Juist is deze 
"beschuldiging" niet. Reeds in 1906 legde de Franse ingenieur M.A. 
Vanderpol de grondslagen voor de Ligue Internaticna.'e d"Js C2tholiques 
pour fa Pnix, waarvan Nolens, die in 1912 de Nederlandse R.K. Ver
eniging tot bevordering van de Wereldvrede had opgericht, deel uit
maakte 12. 

lC Zie over de gebeurtenissen rondom het herstel van dr:; diplomatieke betrek\-:ingen met het 
Vatic2an in 1943, A. F. Manning: "Het herstel do; dip!o 'latieke hetrekkingen tussen 
Nede,iand en het Vaticaan (1940-1944)", in: van het Katho! iek Documentatiecentrum 
1972". (Nijmegen, z.j.), pag. 89 e.v. 

11 GUisepPI de Marchi: .,Le ~Iunziatura Apostoliche cal 180C al 1956" (Rome, 1957; nr. 13 
van de serie "Sussidl Erudltj"), passim. 
11 efr. de werken van Hermann Hoffmann, hiéTvóór reeds geciteerd; van J. Mulle,': "Die I<:rche 
und die Einigl!ng t.:uropas" (SaarbrOcken, 1955); J. S. h,:cenholtz e.a.: "Handboek van de 
Vrcdes~-,€WeginG in f'Jederiand" (Gouda, z.j.). Ik betreLAr net, dat in het overiger.s aan te 
bevelen boekje van P. J. Verkoelen e.a.: "De christen en de vrede" (Hi;"ersurn, 1963) ge
suggereerd wordt, dat pas na 1945 de k.:'ltholieken ~';ch be v.' .... ::] [ v/orden va:l h~'n plicht te ijveren 
voor de vrede. Cfr. verder Nolens in de N:euwe VE:nloosr.:he Coursnt, 5 december 1914. Ook de 
internationale Katholieke Unie hield Zich intensief !let \'rerl8:-.:pro~ieEI-,'1 cczig, z031s 02 
blijkt :Jit het grote congres van Lugano in '1924, welk de bekende dom::-;:CéJ.8n P. 
StratLmann een van zdn beroemde vredesredevoenngen (K. Mayr: "Voikerrecht, VVelt-
frledG, Internationale k8tholische Aktion-Bericht üt:er de!~ vierten internationalell katholischen 
~<ongres:::: (Zug, 1924), pag. 27-34). In deze rc:(~S' hCE:'(~ Strattmalln reeo") cetoogd, dat 
In feite in de moderne tijd geen enkele oorlog meer geoorloofd is. Het zich verweren tegen 
eell bruca,e vijandelijke aanval liet hij uitdrukkelijk buiten beschouwing (pag. 33). 
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Voorbereidingen 

Nolens heeft niet zoveel persoonlijke belevenissen op papier vastge
legd. We vinden slechts heel korte aantekeningen in zijn zakagenda'sB 
Maar van de voorbereidingen van zijn reis naar Rome in 1915 heeft hij 
schriftelijk korte, maar zeer duidelijke gegevens vastgelegd 14. Aan de 
hand van deze aantekeningen en met behulp van andere documenten, 
waarnaar verder nog zal worden verwezen, kunnen wij ons een goed 
beeld vormen van wat zich in het voorjaar van 1915 heeft afgespeeld. 

Op 13 april werd Nolens telefonisch bij Loudon ontboden. Loudon had 
tevoren een gesprek gehad met de minister-president, Cort van der 
Linden, over de vraag hoe het Vaticaan invloed zou kunnen uitoefenen 
op de beëindiging van de oorlog. De regering had aanvankelijk gedacht 
de Verenigde Staten om bemiddeling te verzoeken, maar cij verschil
lende oorlogvoerende partijen was de regering van de Verenigde Staten 
niet gezien. Het was volgens de leden van het kabinet van groot belang 
voor Nederland als het een bemiddelingsrol zou kunnen spelen en dat 
bemiddelingspogingen zouden kunnen worden ondernomen samen met 
de H. Stoel. Maar de vraag was, hoe dit zou kunnen gebeuren. Loudon 
meende, dat eerst in Rome "poolshoogte" zou moeten worden genomen, 
of bijv. een tüdelüke vertegenwoordiger van Nederland bij het Vaticaan 
welkom zou zijn. Hij verzocht Nolens zich hierover in Rome te willen 
oriënteren. Hierop zou Nolens hebben geantwoord, dat het doel van 
een eventuele opdracht goed moest worden omschreven en bovendien 
zou moeten blijken, dat het Vaticaan een gezant ad hoc (of een verte
genwoordiging in een andere vorm) op prijs zou stellen. Wie dan als 
"tijdelijk gezant" zou moeten optr'eden, vroeg Loudon aan Nolens. 
Het schijnt, dat Nolens er tijdens het gesprek van 13 april 1915 reeds 
van heeft afgezien te zijner tijd zelf als gezant in Rome op te treden. 
Hij noemde in ieder geval als mogelijke kandidaten jhr. A. van Nispen 
tot Sevenaer, 1. A. Loeff, L. Regout, pater A. Rüken en jhr. Ruüs de 
Beerenbrouck. 

Terstond na zijn gesprek met Loudon had Nolens een onderhoud met 
mgr. Vallega, die hem er enerzijds op wees, dat in het Vaticaan 
ernstig werd gewerkt aan de vrede, anderzijds dat Nederland bijzonder 
veel invloed op het Vaticaanse vredeswerk zou kunnen uitoefenen, als 
ten gevolge van een deelname van Italië aan de oorlog alle vertegen
woordigers van belligerente staten hun post aan het Vaticaan zouden 
moeten verlaten. 

De volgende dag deelde Nolens mondeling aan Cort van der linden 
mee, dat hij de opdracht zou aanvaarden, op voorwaarde dat hij een 

13 Bewaard zijn de agenda's van 1906 tot 1930 (Nolens-archief - hierna afgekort tot NA _. 
17-41). 

14 [\]A 136. Waar niet anders is vermeld, is bij de beschrijving van de gebeurtenissen tussen 
13 en 20 april 1915 van de hier bedoelde aantekeningen gebruik gemaakt. 
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duidelijk omschreven opdracht zou krijgen en de zekerheid zou hebben, 
dat na zijn terugkeer een tijdelijke vertegenwoordiger zou worden be
noemd. Hij verzocht de minister-president er voor te zorgen dat de 
nodige papieren voor hem in orde zouden worden gemaakt. Cort van 
der linden antwoordde, dat de zaak in de ministerraad moest worden 
besproken, hetgeen door Nolens volledig werd geaccepteerd, omdat 
zijn opdracht dan, volgens een mededeling van Vallega, meer op prijs 
zou worden gesteld. Het was toen reeds duidelijk dat Nolens een 
officieuze opdracht zou krijgen. De minister-president beloofde in die 
geest een communiqué aan de pers te zullen verstrekken. 

W. J. Doude van Troostwük, chef van het kabinet van de minister van 
Buitenlandse Zaken, maakte op 15 april enige aantekeningen, die voor 
Nolens als richtlijnen zouden kunnen gelden als hij in opdracht van de 
regering naar het Vaticaan zou vertrekken. Het is mogelijk, aldus Doude 
van Troostwijk, dat de medewerking van neutrale machten ingeroepen 
wordt als een der oorlogvoerende machten zou verlangen de wapens 
neer te leggen. De Nederlandse regering, in aanmerking nemend het 
streven naar internationale goede verstandhouding der natiën, dat in 
zovele vormen hier te lande uiting en toepassing heeft gevonden, over
weegt dat de vervulling van zodanige taak zeer mogelijk op de weg van 
Nederland zou kunnen komen te liggen; 's-Gravenhage zou een ge
schikte plaats voor een vredescongres zijn. Nu blijkt dat ook de H. Stoel 
verlangt alles te doen wat de vrede kan bevorderen, is het de vraag, 
of het niet nuttig zou zijn, dat er tussen Den Haag en Rome weder
zijdse kennis zou bestaan "van hetgeen als bereikbaar mogeli,ik wordt 
beschouwd", en zou overleg en samenwerking tussen de Nederlandse 
regering en de H. Stoel nuttig kunnen zijn. De regering acht het nuttig, 
dat het Vaticaan dit Nederlandse standpunt goed kent, en zou het op 
prijs stellen te weten hoe het Vaticaan hierover denkt. 

De schrijver van dit stuk plaatst in de marge van de laatste alinea de 
woorden: "Dit is m.i. het uiterste dat gezegd kan worden". Hieruit zou 
men de conclusie kunnen trekken, dat op dat moment nog niet werd 
gedacht aan een speCiale vertegenwoordiger van Nederland bij de H. 
Stoel. Pas twee dagen later voegde Doude van Troostwijk er nog het 
volgende aan toe: "Indien de bereiking van het doel zou blijken te 
kunnen v-:,orden bevorderd door de aanwezigheid te Rome van een 
persoonlijkheid, die de gedachten der Ned. Regering in haar naam zou 
kunnen vertolken en een band van vertrouwen en verstandhouding 
vormen, dan zal een kenbaar gemaakte wens van het Vaticaan tot het 
bekleden van zodanige persoonlijkheid met het karakter van een 
speciale missie op de zeer welwillende overweging van de zijde der 
Nederlandse regering kunnen rekenen". Ofschoon deze woorden zeer 
zorgvuldig gekozen waren en de Nederlandse regering, met name de 
minister-president, duidelijk een initiatief van het Vaticaan wilde raten 
uitgaan, liet Doude van Troostwijk in een kanttekening blijken het met 

Politiek perspectief, maart/april 1974 43 

-



* I 
I 

deze passage niet eens te zijn. "M.i.", zo schrijft hij, "zeer pi'ematuur 
en onraadzaam, zoals ik ook aan Mr. Cart van der linden heb gezegd, 
die prijs stelde op ene toevoeging in nevenstaande zin"lS 

In de loop van de avond van de 15e april deelde Loudon telefonisch 
aan Nolens mee, dat zijn plan door de gehele ministeiTaad was goed
gekeurd. De volgende dag zette Loudon in een mondeling gesprek het 
doel van ~Jolens' opdracht nog eens uiteen. Bij deze mededeling onder
brak Nolens zijn directe aantekeningen en vervolgde hij met enkele 
k::mnelijk pel-soon[ijke overwegingen, waarschijnlijk naar aanleiding van 
enige opmerkingen van Loudon. Hij noteerde, dat hij bij het beoordelen 
van andere diplomaten bij de H. Stoel nooit moest vergeten, hoezeer 
menselijke ijdelheid in het spel kon zijn. Te vaak handelde men uit 
eigenbe!ang en niet uit idealisme. Tussen haakjes seht-eef Nolens dan: 
"Ja, dat zijn de stappen van Nederland ook!" Deze w()();-der: bewijzen, 
hoe realistisch Nolens ook bij deze idealistisch aandoende opdracht 
bleef. 

Op zaterdag 17 april legde Nolens nog eens vast, dat het om een mon
delinge opdracht en om een overleg tussen hare majesteit de koningin 
en de paus ging. In een onderhoud met Cart van der linden deelde hij 
mee, na te hebben gegaan of er in Rome nog bezwaren zouden kunnen 
bestaan. De volgende aantekeningen zijn, zoals helaas vaak bij Nolens, 
bijna onleesbaar, maar uit de opmerking dat hij (Nolens) in het Vaticaan 
meer toegang heeft dan anderen, blijkt dat er nog bezwaren tegen zijn 
vertrek naar Rome zijn geopperd. Overigens ging Nolens akkoord met 
het plan van Loudon om hem geen schriftelijke opdracht te geven, 
als de pers maar wel, via het persbureau Vaz Dias, zou worden inge
licht. Cart van der Linden zou daarvoor zorg dragen. 

Terstond na dit besluit begaf Nolens zich naar Huis ten Bosch, waar 
hij om half zes door koningin WiJhe/mina werd ontvangen. De vorstin 
sprak er haar voldoening over uit, dat Nolens vóór zijn vertrek nog naar 
haar toe was gekomen. Vervolgens liet zij zich over de gang van zaken 
inlichten. Daarna sprak zij over de vrede. Nolens wees er op, hoezeEr 
de vrede voor ons land van belang was, en vervolgens sprak hij over 
enkele mogelijkheden om de vrede te bevorderen. Nederland zou alleen 
of met anderen het initiatief tot bemiddeling kunnen nemen. Tevens 
sprak hij over het herstel van de Nederlandse missie bij het Vaticaan. 
"Er is", vervolgde de koningin daarop het gesprek, "veel veranderd 
sinds ik U de laatste keer sprak"~6. Zij stelde vast, dat er sinds het 

E ,6ychief kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken, dOSSier NA (hierna afgekort 
BZKNA) en C. Smlt: "Bescheiden cetrcfrende de buitenlandse politiek ven t'Jederland, 
1848-1919; derde periode, 189:~-i9W; 4e dl., 1914-1917" ('s-Grevenhage, îS62), pag. 350-351. 

16 Waarschijnlijk doelde koningin \IVi!he!mina op ~':t ondert--.oL1d dat zij met Nolens had gehad 
:0 juli 1913, n.a.v. de kab;netsforr.latie, als van de verkiezingen in de zomer van 

De verkiezingsstrijd was heftig en uitslag van de verkiezingen hec en:ge 
gezaaid en dDardoor was de rorl"niJtl0 van eetl n:GJW ka~inet geen eenvoudige zaak 

geweest. Cfr. J. P. Griblmg: "P. J. M. A8:bersE, 1871-1948" (Utrecht. 1961), pag. 263-271, 
en NA 159 
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uitbreken van de oorlog een merkbare tendens naar eenheid, "kra::::ht 
van het volk", was Qegroeid. Ook meende zij nu meer te kunnen doen. 
,.Ik lees nu veel courant8n, en ksn met eiG Ministers spI·eken". De 
vorstin maakte vel'der enige persconlijke opmerkingen over het vverk 
van Nolens als hoogleraar. Ook de positie van het Vrecle;;paleis kwam 
ter sprake. Ton slotte beSloot de koningin het onderhoud met deze 
woorden: "Mag ik U verzoeken aan Zijne Heiligheid de PaL~s mi_;n 
groeten over te brengen?". Nclens antwoordde dat het voor hem een 
eer zou zijn haar woorden aan de paus over te brengen. Uit c:e enkele 
notities van Nolens blijkt, dat koningin Wilhelrn;na bijzonder ingenomen 
was met de missie van Nolens naar Rome 6.1 dat zij het volste vertrou
wen in de persoon van Nolens stelde. 

De volgende avond had Nolens nog een gesprek met Lcuc1on. Nogmaals 
werd gesproken over een "confidentiële" missie. Het sprak overigens 
vanzelf, dat Loudon aan Nolens de nodige papiel·en meegaf om de 
Nederlandse gezant bij de Italiaanse regering in Rome over deze COIl

fidentiële missie in te lichten. Waarschijnlijk heeft Loudon tijdens het 
bezoek van Nolens hem zijn in het Frans gestelde brief ter hand gesteld 
waarin hij de missie naar Rome rechtvaardigde. De edele pogingen van 
de H. Stoel om in een nabije toekomst een einde te maken aan de 
bloedige broederstrijd werden door de Nederlandse regering met 
sympathie gevolgd, te meer omdat Nededand in de oplossing van 
internationale geschillen al zo vaak een rol had gespeeld. De Neder
landse regering zou graag willen weten, hoe ver· de vredespoGingen van 
de H. Stoel gevorderd waren en hoe de standpunten waren. Loudon 
was, zo schreef hij, voldaan over het feit, dat Nolens zich bereid had 
verklaard naar Rome te gaan, "Oll \/os ro ·c(:ms ps·rsonne les a-lec fe 
St. Siège Vous mettraient probablement à même de jUGer de ïétat des 
chéJses". De reis was vertmuwelijk en "n'a pas de caractère officiei" . 
"U wilt wel goed laten uitkomen, als U daartoe de gelege:1heicJ krijzt, 
dat de regering van (:8 Koningin maar al te gelu:Xg zou zijn ha3.r in
spanningen te voegen bij die van de H. Stoel in het grote menslievende 
doel, dat daaruit volgt, en bij gelegenheid haar goede diensten aan te 
bieden aan de pal-tijen, die bij de strijd betrokken waren"17. Op 19 april 
vertrok Nolens ten slotte per trein naar Rome. Hij werd ui'tgeleide 
gedaan door mgr. Vallega en zijn oude vriend /I/i . .I. C. M. I<o,'km::m. 
In de f(atholieke Kamerclub werd de volgende elag meegedeeld, elat 
Nolens naar Rome was gezonden met het eloel: 
Je. zich op de hoogte te stellen van de stappen door Z.H. gedaan, 

om tot de vrede te komen en van de resultaten; 
,,2e. de Paus de verzekering te geven, dat indien dit Z.H. aangenaa~n 

blijkt te zijn, een voorlopige vertegenwoordiger te ontvangen, c.:e 
Regering daartoe gaarne zalovergaall; 

17 c. Smit, a.w., pag. 35;-352. en BZKNA. 
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,,3e. te bevorderen dat casu quo de vredesonderhandelingen te 's-Hage 
worden gehouden en dat Nederland daarbij in ieder geval worde 
betrokken"lB. 

Nolens in Rome 

Op 22 april arriveerde Nolens in Rome. Zijn eerste bezoek gold de 
Nederlandse gezant, W. B. R. van We/deren Rengers, aan wie hij de 
hiervóór bedoelde brieven van Loudon overreikte. Hij besprak met hem 
het doel van zijn reis. Volgens de gezant was de invloed van Duitsland 
aan het Vaticaan zeer groot. De vertegenwoordigers van de geallieer
den probeel-den deze invloed te neutraliseren, maar verschillende diplo
maten gingen nogal dilettantistisch te werk. Er zijn er die vertegenwoor
digers van neutrale staten bijeen willen roepen, die regelingen zouden 
ontwerpen om hun rechten te doen gelden. De vraag was hoe die 
i-egelingen aan de oorlogvoerenden zouden kunnen worden opgelegd 
en hoe zij zouden kunnen worden gehandhaafd. Volgens de gezant 
zou de H. Stoel hier buiten moeten blijven. Overigens meende hij, dat 
er tussen Italië en Oostenrijk nog onderhandelingen plaats vonden, 
zodat de beslissing van de Italiaanse regering over het al of niet deel
nemen aan de oorlog niet gevallen was. De Driebond bestond officieel 
nog, maar betekende in feite niets meer. Politici waren wel voor vrede, 
maar vooral jongeren waren nogal oorlogszuchtig. De oorlog zou 
echter, zo zei de gezant, wel tegen september geëindigd zijn, omdat 
Frankrijk uitgeput raakte en Rusland reeds was uitgeschakeld. Boven
dien zouden de Fransen bang zijn, dat de Engelsen op de Franse kust 
vaste voet aan de grond kregen. 

Men kan uit deze aantekeningen van Nolens wel de conclusie trekken, 
dat Van Welderen Rengers met de missie van Nolens niet erg gelukkig 
was. Het schijnt verder dat Nolens alvorens zich naar het Vaticaan te 
begeven, nog gesprekken had met pater J. M. Orekmanns, kardinaal 
W. M. van Rossum en de kardinaal-staatssecretaris, P. Gasparri. Hij 
vatte in zijn aantekeningen zijn opdracht (hij schreef h:er: van de 
koningin) nog eens aldus samen: zijn zending was vertrouwelijk; hij 
moest nagaan of Nederland aan een bemiddelingspoging zou kunnen 
meewerken als het ogenblik daarvoor was aangebroken; er zou dan een 
tijdelijke missie bij het Vaticaan komen. Hij voorzag voor de Neder
landse regering wel moeilijkheden als zij tot een blijvend herstel wilde 
komen. 

Wanneer Nolens door paus Benedictus XV werd ontvangen, heb ik niet 
kunnen achterhalen; wel zijn, zo is mij in Rome verzekerd, aanteke-

jó Notulen Katholieke Kamerclub, dl. V, 20 april 1915; Archief RKSP, nr. 127; Dagboek 
P. J. M. Aalberse, V, 21 april 1915; C. Smit; "Hoogtij der neutraliteitspolitiek - de buiten· 
landse politiek van Nederland, 1899-1919" (Leiden, 1959), pag. 174-177; J. P. Gribling, a.w, 
pag. 280. 
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ningen van het gesprek tussen de paus en Nolens bewaard, maar om 
bekende redenen heb ik deze niet kunnen inzien. 

Nolens terug in Nederland 

Nolens heeft over het verloop van zijn reis heel weinig meegedeeld. 
Zeker heeft hij echter gunstige resultaten geboekt, ook al had Italië 
I'eeds op 26 april 1915 het toen nog geheime akkoord van Londen 
gesloten, waarbij het beloofde ondej' bepaalde voorwaarden aan de 
oorlog te zullen deelnemen. Reeds op 3 mei 1915 schreef kardinaal
staatssecretaris Gasparri aan de minister van Buitenlandse Zaken, 
Loudon, een brief om hem te danken "voor de vertrouwelijke zending 
toevertrouwd aan de illustre en eerbiedwaardige Monseigneur Dr. 
Nolens". Niet minder dan de regering van H.M. de Koningin der Neder
landen, zozeer verdienstelijk wegens de zaak van de vrede, zou de 
H. Vader een einde aan de gruwelijke oorlog willen maken. Als de 
Nederlandse regering het ogenblik gekomen achtte om een effectieve 
actie bij de oorlogvoerende partijen te ondernemen om tot de zo ge· 
wenste vrede te geraken, zou de H. Vader meer dan gelukkig zijn, zijn 
morele invloed aan te kunnen wenden ter bereiking van een zo mens
waardig en heilig doel. De paus hoopte verder, dat om tot snellere en 
efficiëntere uitwisseling van gedachten tussen de H. Stoel en Nederland 
te komen, er zo snel mogelijk "een Minister der Nederlanden" bij de 
H. Stoel geaccrediteerd zou worden. 

Nog voordat Nolens op 20 mei zijn verslag bij koningin Wilhelmina 
uitbracht, beantwoordde Loudon de brief van kardinaal Gasparri19 

Daarin sprak hij zijn voldoening uit over het resultaat van Nolens' missie 
en deelde hij de kardinaal mee, dat hij reeds uitzag naar een geschikte 
kandidaat, die door de koningin belast zou kunnen worden met de 
opdracht Nederland bij de H. Stoel te vertegenwoordigen. 

Reacties in binnen- en buitenland 

De regering, die tot het benoemen van een vertegenwoordiger bij de 
H. Stoel wilde overgaan, moest nog wel enige moeilijkheden overwin
nen. Officieel is het Nederlandse gezantschap bij de H. Stoel nooit 
opgeheven. Alleen werden bij de behandeling van de jaarlijkse begroting 
Jan Buitenlandse Zaken geen gelden voor de Nederlandse vertegen
woordiger bij het Vaticaan ter beschikking gesteld, zodat er ook geen 
vertegenwoordiger kon worden benoemd. Het moment om in de sinds 
1871 ontstane situatie verandering te brengen leek niet zo gunstig. 
Niet alleen was er een "linkse" regering, maar onder de protestantse 

19 Een kopie vall de brief van het Staatssecretariaat aan Loudon d.d. 3 mei 1915,nr. 6253, 
bevindt zich in het Nolens-erchief (NA, 567). Zie ook C. Sm,t: "Bescheiden enz.", pag. 355, 
en BZKNA. Het begin van de brief is in de Nederlandse vertaling van Sm,t niet geheel 
juist weergegeven. Brief van Loudon aan Gosparri, d.d. 16 mei 1915: BZKNA, en C. Smit, a.w., 
pag. 363. (Loudon concip,eerde zelf deze brief). 
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oppositieleden waren er verschillenden die sterk rekening hielden met 
eon gedeeltelijk nogal antipapst!sche achterban. Het antipspisme wes 
sinds 1900 opnieuw Vi·U sterk gewDrden. Nadat de I\'ec!:)rlandse regering 
in 1899 onder buitenlandse pressie de paus buiten de geplande Vredes
conferentie had oehouden, ofschoon Leo Xi!1 in zijn brief van 29 mei 
1829 op een loer welwillend sr:hrijven van koningin Wilhelmina d.d. 
:; mei 1899 had geantwooi-d dat hij naar zijn mening niet alleen morele 
steun aan een dergelijke ondorneming moest verlenen, muGr ook 
c!aadwerkelUk aan een vre:!esconferentio diende deel te nemen en dat 
hij volgens eeu\'fenlange traditie geroepen was bij vredesbemiJdelingen 
een rol te spelen, had het Vaticaan de toenmalige internuntius, mgr. 
F. Tarnassi, naar Rome ontL.JCJell. Hij zou niet meer naar Nederland 
terugkeren, al behield rij tot Ban zijn dood (1902) de titel van intern'Jn
tius apostolicus in Nede,land en L.uxemburg. Zijn zetel bleef vacant tot 
18 maart 1911 20. De sinds 1898 benoemae "auditeu:", mgr. Rodo/fo 
Giovannini, bleef als zaakgelastigde a.i. in Nederland. Gebeurtenissen 
rondom zijn persoon hebben het antipapisme in [\Jederlanc: weer doen 
opleven, vooral toen hij bij een schandaal in Haagse aristor,ratiss~e 
kringen betrokken werd en daarom in 19·10 van zUn post werd onthe
ven21 . Bovendien hadcen in p:-otestantse kringen de encycliek "Editae 
SDepe", de zgn. Borromeus-encycliek, en het Motu Proprio.Q'Jantavis 
cliligentia" (over het zgn. forum privilegiatum) van paus Pius X kwaad 
bloed gezet22 . 

Het was dan ook niet te verwonderen, dat in vele kringen heftig ge
reageerd werd toen het doel van Nolens' reis bekend werd. Op 22 april 
1915 had het ministerie van Ek!itenlandse Zaken met goedvinden van 
Cort van der linden aan de pers verklaard, "dat de reis van Nolens 
de strekking had om de Regering zo mogelijk in te lichten nopens de 
pogingen welke volgens daaromtrent verspreide berichten door het 
Vaticaan in het werk zijn gesteld tot bevordering te zijner tijd van het 
herstellen van do vrede"23. Nog op 5 mei werd deze mededeling be
vestigd, terwijl er Bon werd toegevoegd, dat ei" van een voorstel van 
Nederland aan de H. Stoel t.et aanstelling van een vertegenwoordiger 

'::J Een bolar.;Jrijk. deGI V2.il de correspondentie o";er 
Vredesconrerentio is O;::;y2r:c:nen in het wc:-k van J. 
1=3g. 363-371). D,,:; tJri8vt:n VéHl k0l1in2in Wllhelmlr.a en ': ç-ntv/Oord van paus Lec 
ook op~enornen In I he', 'Ja'1 de Vrcde.3conferentI2, 
tionale de la P3IX" 210 e.v.). Ir ',,\8,k van G. ds Motchi (a.vv'" pag. 126) wordt ver-
meld dat Tûrnass: naar Rome teruggeroepen "In seguito al mancato invito della 
S. Sedes Conterenza del ia Pace". 

21 Cfr. "ÄnnuBirc 
242 en 243. Giovann:ni 
de kiJtholie!-;e mi:-,:ister 
zeggen. dat hij (Giovannini) ean de minister 
zou hebben geÇj8v8:1. Noiens heeft deze cnef 
gebracht. 

vac IG98/9 en 1911/12); NA. nr 
bnef over de hOJdlng van 

zO'~' hebben beledigd door te 
Zaken onjuiste inlichtingen 

in de KamercJub tEr sprake 

22 J. P. G"oling. a.w., pag. 269; Castelia. a.w., póg. 489; F. X. Seprelt en K. Loffler. a W., 

pag. 699; NA. 134. 

73 BZKN.b,. Aan de Nederlandse g:-zanten in Parijs, Loncl'::n. Be. ':Jn, Petrograd en ~~ome had 
Loudon op 24 april 1915 r:lededelmg gedaan van het vertJ"e:-': Nolens naar Rome (brieven 
nr. 371, 335. 1325. 83 en 51 d.d. 24 april 1915 in BZJ<NA), NA, 137. 
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geen sprake was. Deze berichten waren niet geheel juist. AI werd niet 
officieel meegedeeld, dat Nolens mede met dat doel naar Rome was 
gegaan, kon iedereen de ware redenen vermoeden. Had Nolens niet 
reeds in december 1914 gepleit voor een terugkomen op een ruim 
veertig jaar geleden genomen beslissing, waarbij hij zich had beroepen 
op een verklaring in een Italiaanse krant, waarin gesproken was over 
het feit dat nu alle diplomatieën ten gevolge van de oorlog tot zwijgen 
waren gebracht, de invloed van ,.de grootste geestelijke macht ter 
wereld" was toegenomen? 

Merkwaardig waren de berichten in de buitenlandse pers. Het dagblad 
L'{talie, een in Italië in het Frans geredigeerd dagblad, deelde mee, dat 
Nolens naar Rome was gezonden voor hct herstel van de betrekkingen 
tussen Nederland en het Vaticaan. De Messagero wist op 3 mei te 
melden, dat Nolens met kardinaal Gaspa~ri diverse gesprekken over 
dit onderwerp had gevoerd en dat het Vaticaan welwillend tegenover 
een mogelijke vertegenwoordiging stond. Zelfs had het Vaticaan reeds 
in die geest een brief geschreven (bedoeld is waarschijnlijk de brief 
van Gasparri aan Loudon van 3 mei), en het blad besloot met de mede
deling dat de "ministro" een leek zou zijn 24 . Dit bericht werd door Oe 
Tijd overgenomen, met de mededeling dat Nolens, toen hij in Rome 
daarover geïnterviewd werd, met een glimlach had gereageerd en had 
gezegd: .,Ik acht het niet raadzaam mededelingen te doen, zelfs niet 
over hetgeen in de pers over mij en mijn reis gezegd is. Men kan nu 
eenmaal niet verhinderen, dat de journalisten denken en schrijven. U 
weet, ik ben zelf persman; als ik een mededeling had te doen, zou ik 
mijn eigen orgaan daarvoor uitkiezen25 . 

De Stampa wist te vertellen, dat met het oog op de deelname van Italië 
aan de oorlog de gezanten van de oorlogvoerende landen Rome zouden 
verlaten en dat de Duitsers rekenden op Nederland om hun belangen 
bij de H. Stoel te behartigen26 . 

Bijzonder fel was de }ourna{ de Genève, die (nadat de benoeming van 
Regout reeds bekend was) meedeelde, dat de DlJitse regering het 
Vaticaan om interventie zou hebben verzocht en dat zij de vredelieven
de pogingen van Benedictus XV wilde uitbuiten. Het tijdelijke karakter 
van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de H. Stoel was 
het resultaat van Duitse intriges. Nederland zou in het herstel alleen 
hebben toegestemd op voorwaarde, dat het zou kunnen deelnerr.en aan 
eventuele vredesconferenties. Het zou dan de pro-Duitse en in ieder 
geval pro-Nederlandse nuntius mgr. G. Tacci geweest zijn, d:e in 

Bericht V2n de t\jederlandse gezant W. B. R. van Welderen Rengers aan de minister van 
BUitenlandse Zaken d.d. 29 april 1915. nr. 338/100, en van 4 rnei 1915. nr. 354/108 (BZI<NA). 
2) De Tijd, 4 mei 1915. Nolens was toen als vast medewerker verbonden aan de Nieuwe 
Venlooscr.e Courant. 

16 Nederlandse gezant ,n Frankrijk (A. L. E. ridder de S~cers) aan Buitenlandse Zaken. 29 
april 1915. nr. 1802/677 (BZKNA). 
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deze intrige een grote rol zou hebben gespeeld. Benedictus XV werd 
gewaarschuwd om, ais hij zich inderdaad wilde laten vertegenwoor
digen op een eventueel Vredescongres, de geallieerden niet te mis
hagen27 . 

De Nederlandse gezant in Zwitserland, jhr. F. G. van Panhuys, was van 
dit artikel kennelijk zo geschrokken, dat hij een uitvoerige brief daarover 
aan Loudon zond. Hij vroeg zich af, of de Nederlandse regering haar 
beslissingen ten aanzien van het herstel der betrekkingen wel op het 
juiste moment had genomen. De Italiaanse regering zou in het herstel 
der betrekkingen een overwinning van de katholieken zien en ofschoon 
zij de vredelievende bedoelingen van de paus erkende, meende zij, dat 
het Vaticaan zijn macht en invloed wilde vergroten. Zelfs zOl.lden Duits· 
land en Nederland reeds een "schikking" hebben getroffen betreffende 
de eventuele vertegenwoordiger bij de toekomstige vredsconferentie 
Overigens meende de gezant toch op al die insinuaties niet te moeten in 
gaan, aangezien bekend was, dat de Nederlandse regering zich strikt 
aan haar neutraliteitsverplichtingen hield28 . 

De Tribuna liet ook de figuur Nolens niet onbesproken. Volgens dat 
blad was deze "een overtuigd germanofiel", die er naar streefde een 
germanofiel plan mogelijk te maken volgens welk de aanstaande vredes. 
conferentie in Den Haag zou plaatsvinden, waaraan mgr. Tacci deel ZOL\ 
nemen29 . 

De bewering dat Nolens tijdens de Eerste Wereldoorlog germanofiel 
zou zijn geweest, is zonder meer als onwaarachtig te bestempelen. 
Zeker, Nolens had familie en vrienden in Duitsland; hij onderhield 
contacten met de Katholische Volksverein in Mönchen-Gladbach, o.a. 
met de latere minister H. Brauns, en Zentrum-Ieiders stelden er vaak 
prijs op zijn mening over belangrijke politieke en economische aange
legenheden te weten. Kardinaal A. Bertram, vorstbisschop van Breslau, 
correspondeerde met hem over de na-oorlogse problemen in zijn bis
dom. Zelfs tijdens de oorlog ontving Nolens in zijn huis de in 1921 zo 
tragisch omgekomen Mathias Erzberger, de voornaamste ondertekenaar 
van het wapenstilstandsverdrag in Compiègne, en een der veel-omstre
den leiders van het Zentrum30 . 

27 Joumal de Genève. 20 augustus 1915. Zie ook de Nieuwe Courant. 24 augustus 1915. Een 
soortgelijk bericht was tevoren verschenen in het dagblad L·ltalie. 30 juli 1915. 
28 Van Panhuys aan Loudon, 20 augustus 1915, nr. 5 268/273 (BZKNA). 
29 Van Welderen Rengers aan Lotldon. 20 mei 1915. nr. 406/1177 (BZKNA). Op 9 september 
1915 schreef jhr. R. de Marees van Swinderen (1860-1955). Nederlands gezant in Londen. aan 
Laudon, dat de Britse regeringsvertegenwoordiger bij de H. Stoel, Sir Henry Howard, in een 
gesprek weinig vertrouwen had getoond In een vredesbemiddeling van de paus, aangezien 
deze door zijn regering beschouwd werd als Oostenrijksgezind en anti-RUSSisch. , ,Zeer ver
trouwelijk had Howard er aan toegevoegd, dat het optreden van de Heer Nolens te Rance 
bevreemding had gewekt door de pro-Duitse gevoelens door hem openlijk aan de dag gelegd" 
(9 september 1915. nr. 815, BZKNA). 
3e NA. 523, 560. 571, 674 en 732. Erzberger en Nolens schreven en spraken met elkaar o.a 
over de internationale katholieke vredesbeweging, over de zgn. Romeinse kwestie, en over 
de befaamde vredesresolutie van de Rijksdag op 19 juli 1917. Door deze resolutie was keizer 
Wi Ihelm 11 zo in woede ontstoken, dat hij Erzberger noerr.de een "schurkhafter Verräter", een 
"Halunke", een "persönlicher Feind meines Hauses" (R. Morsey: "Zeltgeschichte in Lebens
blldern"; Mainz. 1973; pag. 108). 
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Maar Nolens wilde, evenals paus Benedictus XV, als priester boven de 
partijen staan (iedereen zegt het recht aan zijn zijde te hebben, schreef 
hU eens) en als Nederlander wilde hij een strikt neutrale politiek ge
handhaafd zien. Reeds in oktober 1914 had hij zijn lezers opgeroepen 
de Nederlandse neutraliteit te verdedigen, ook tegen verdachtmakingen 
in de buitenlandse pers, volgens welke Nederland ten gunste van Duits
land handelingen zou hebben verricht of toegestaan in strljd met die 
neutraliteit31 . 

Behandeling gezantschapskwestie in de Kamer 

Laten wij terugkeren tot de feiten na Nolens' terugkeer uit Rome. 
Reeds op 18 mei kon Nolens in de Katholieke Kamerclub meedelen, dat 
de regering in de Kamer bij suppletoire begrotingswet een krediet zou 
aanvragen voor een tijdelijke en bijzondere vertegenwoordiging bij de 
H. 8toe1 32 . Inderdaad begonnen op 9 juni de beraadslagingen over het 
regeringsvoorstel, dat op 19 mei was ingediend. Bij het begin van de 
beraadslagingen in de Kamer bleken er elf adressen binnengekomen te 
zUn, waarin geprotesteerd werd tegen de aanneming van het regerings
voorstel; overigens een zwakke afspiegeling van wat er bij vele protes
tanten leefde. Van de 100 Kamerleden waren er 92 aanwezig. De 
liberaal B. D. Eerdmans hield een rede tegen de aanneming van het 
voorstel, Th. H. de Meester en De Savornin Lohman wilden het voorstel 
aannemen op voorwaarde, dat de regering uitdrukkelijk zou verklaren, 
dat het hier om een tüde1üke vertegenwoordiging ging. 
Opmerkelijk was de rede waarmee Loudon in zijn repliek het voorstel 
verdedigde. Volgens hem ging van het Vaticaan een onmiskenbare 
invloed uit, werkend in de richting van herstel van de vrede. Daar de 
regering aan een mogelijke vredesactie wenste deel te nemen, had zij 
naar Rome een man gezonden in wie zij het volle vertrouwen had en die 
door zijn bekendheid met het Vaticaan meer dan iemand anders in 
den lande de aangewezene was om een dergelijke opdracht uit te 
voeren. Op dat moment was er slechts sprake van een tijdelijk ge
zantschap. 
Cort van der Linden vroeg zich af, of het wel juist was te zeggen, dat 
"het protestantse karakter van ons volk" door deze zaak schade zou 
kunnen lijden. Bestond een belangrijk deel van het Nederlandse volk 
dan niet uit katholieken? Hij betreurde, dat het verzet tegen het gezant
schap in sommige kringen gepaard was gegaan met "nodeloze 
hartstocht" en dat het verzet was "bezoedeld door een tomeloze ge
loofshaat". De regering moest er zorg voor dragen, dat bij de komende 
vredesonderhandelingen de positie van Nederland zo sterk mogelijk 

31 Nieuwe Venloosche Courant. 24 oktober 1914. 
31 Notulen Katholieke Kamerclub V. 18 mei 1915. Archief RKSP. nr. 127. Er werd geen wets
ontwerp tot herstel van het Nederlandse gezantschap bij de H. Stoel ingediend, vermoedelijk 
om de gevoelens van de protestanten te sparen. C. Smit: "Nederland in de Eerste Wereld
oorlog", dl. II (Groningen, 1972), pag. 171. 
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zou zijn. "Wij moeten ons er wel van bewust maken, dat de gehele 
constitutie van de wereld, zoals wij die hebben leren kennen, ontwricht 
is, en dat, wanneer de vrede eenmaal komen zal, er niet alleen een 
einde zal moeten worden gemaakt aan de strijd, doch dat thans, althans 
wanneer die vrede duurzaam zal zijn, een nieuwe orde van zaken zal 
moeten worden geconstitueerd". Juist vanwege de neutraliteit van 
Nederland had ons land de plicht volledig mee te werken aan het herstel 
"van de niet te schatten schade, die de zieke mensheid lijdt uit materieel 
en moreel oogpunt". Waarom dan contact gezocht met de H. Stoel? 
Cort van der Linden noemde het eenvoudig een realiteit, dat de paus 
een belangrijke internationale macht is. De paus zou, zo durfde hij 
duidelijk te stellen, zijn politieke macht alleen in het belang van de vrede 
wensen te gebruiken. 

l'-lolens had aan deze verklaring niet veel toe te voegen. Het ging nu 
om een tijdelijke vertegenwoordiging, hoewel de katholieken het liefst 
een blijvende vertegenwoordiging bij de H. Stoel zouden zien. Wat er 
later zou kunnen gebeuren, was nu niet van belang 33. Aalberse begreep 
de houding van Nolens niet. Het heeft er de schijn van, dat Nolens na 
de "krasse en potige" redevoering van Cort van der Linden heeft willen 
vermijden, dat het debat in een antipapistische hetze zou ontaarden. 

Het wetsontwerp tot het benoemen van een buitengewoon en bijzonder 
gezant bij de H. Stoel werd met grote meerderheid door de Kamer 
aangenomen. Tot eerste gezant werd bij Koninklijk Besluit nr. 1 van 
10 juli 1915 mr. L. W. H. Regout benoemd. Hij kreeg de opdracht in 
Rome de gedragslijnen te volgen die de Engelse gezant bij de H. Stoel, 
Sir Henry Howard, van zijn regering had meegekregen. De grond van 
deze instructie voor Regout lag hierin, dat Howard, die "officieel" naar 
Rome was gestuurd om de gelukwensen van koning George Vaan de 
pas gekozen Benedictus XV over te brengen, in feite werd beschouwd 
als een tijdelijke vertegenwoordiger van de Engelse regering "voor de 
duur van de oorlog"34. 

Betekenis van No/ens' missie 

Men kan zich afvragen, welke waarde de missie van Nolens heeft ge
had. Van We/deren Rengers wijst er in een voetnoot op, dat het voor 
Nederland in 1915 van nationaal belang was "om mede doen in dit 
diplomatieke centrum: het Vaticaan", maar hij zegt in de tekst, dat het 
tijdelijk gezantschap voor Nederland zeer weinig betekenis had, aange
zien het herstel der diplomatieke betrekkingen plaatsvond op het mo
ment, dat Italië zich bij het geheim tractaat van Londen met de Entente 
had verbonden op voorwaarde, dat niet zou worden veroorloofd, dat 

33 Handelingen Tweede Kamer. 1914/15. pag. 1479-1507. 
34 J. P. Grlbling. a.w .. pag. 280-283, en correspondentie tussen Regout en Loudon in 1915. 
BZKNA. 
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"vertegenwoordigers van de H. Stoel aan de diplomatieke actie tot het 
sluiten van vrede en aan de oplossing van de met de oorlog samen
hangende vraagstukken deelnemen"3s. 

Inderdaad, diplomatiek gezien had de zending door de deelneming van 
Italië aan de oorlog niet die gevolgen, die men ervan had verwacht. 
Maar door het herstel van de diplomatieke betrekkingen was bij de 
katholieken een stuk wantrOU\Nen tegenover de chl'istelijke politieke 
bondgenoten weggenomen. Bovendien is het nog altijd een vraag, of en 
in hoeverre Nolens de activiteiten van paus Benedictus na 1915 mede 
heeft be·lnvloed. Op 1 augustus 1917 zond de paus aan de regerings
leiders van de oorlogvoerende partijen een vredesnota. Daarin stelde 
hij voor, de morele macht van het recht in plaats van de materiële macht 
der wapenen te doen gelden. Dit zou betekenen, dat de volken gelijk
tijdig en wederkerig zouden overgaan tot vermindering van wapenen en 
dat in plaats van legers een arbitrage-instituut geschillen zou moeten 
oplossen; dit instituut zou sancties moeten kunnen toepassen tegenover 
hen die een arbitrale beslissing niet zouden aanvaarden of navolgen. 
Hij pleitte verder voor de vrijheid der zeeën, voor matigheid bij het 
eisen van herstelbetalingen en voor teruggave van alle bezette gebie
den36. 

Die Neue Zeit, het dagblad van de Oostduitse communistische partij, 
heeft onlangs paus Paulus VI, evenals Johannes XXIII, de paus van de 
vrede genoemd 37. Terecht, want zij hebben de weg gevolgd die o.a. 
paus Benedictus XV heeft uitgestippeld. Opgemerkt zij, dat Benedictus 
de interventie van Nolens bijzonder op prijs heeft gesteld. Niet alleen 
werd deze protonotarius apostolicus, maar de paus liet in 1921 nog eens 
door kardinaal Gasparri aan Nolens zijn gevoelens van dankbaarheid 
overbrengen38. P. Kasteel, die Nolens goed heeft gekend, vertelde in 
1931, dat Nolens na de Internationale Arbeidsconferentie die in 1920 
in Genua plaatsvond, werd uitgenodigd een bezoek aan de paus te 
brengen. De H. Vader schonk hem toen tijdens een particuliere audiën
tie op 17 juli een foto en een gouden penning. Nolens liet de foto 
inlijsten en gaf deze een ereplaats in zijn kamer. Eigenhandig had de 
paus op de rand van de foto geschreven: "Nous accordons de grand 
coeur la bénédiction apostolique, témoignage de notre bienveil1ance et 
gage de faveurs divines à Monseigneur Guilfaume No!ens, dont nous 

3' W. J. van Welderen Rengers, .. Schets eener Parlementaire Geschiedenis. IV, 1914-1918". 
bewerkt door C. W. de Vries Cs-Gravenhage, 19554). pag. 99-100 

"Acta Apostolicae Sedis (Rome. 1917), pag. 417-420. Voor een Duitse vertaling en de ant
woorden op deze nota van verschillende regeringen, zie J. Müiler, a.w., pag. 464-475. Uit de 
pauselijke voorstellen kan men afleiden. dat hier gepleit wordt voor de afschaffing van be
roepslegers. Over de reacties, o.a. in Frankrijk, zie J. M. Keuiers O.C.: "De oplossing van 
het militaire vraagstuk ot ontwapening volgens de H. Stoel" (Leiden. 1921), pag. 12. A. Pelt. 
O.m. eens Hoge Commissaris van de VN In Libië, vertelde me, dat Nolens bekend stond om 
zIJn ijveren voor ontwapening. 
37 De Tijd. 6 jul i 1973. 

" Brief van kardinaal Gasparri aan Nolens, 7 februari 1921. nr. B. 16 864 (NA 567). 
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n'ignorons pas les services ren dus à I'Eglise et tout particulièrement 
au Saint Siège"39. 

Het is niet zo vreemd, dat Nolens in 1925 bij de oprichting van de R.K. 
Vredesbond Nederland (ter vervanging van de R.K. Vereniging tot be
vordering van de Wereldvrede) tot ere-voorzitter van de nieuwe organi
satie werd uitgeroepen40 . 

Als protonotarius apostol icus koos Nolens het devies Utrique fidelis. 
Na zijn missie naar Rome had hij niet kernachtiger zijn trouw aan kerk 
en staat kunnen verwoorden. 

39 De Maasbode. Ochtendblad. 5 april 1931. 
40 Hugenholtz, a.w., pag. 88. 
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W. l. M. Adriaansen'" 

Multinationale ondernemingen (of internationale ondernemingen - een 
duidelijk onderscheid tussen beide termen is er eigenlijk niet) bestaan 
al lang. De eerste waren, voor zover bekend, onze Verenigde Oost
indische Compagnie en de Engelse East India Company uit de zeven
tiende eeuw. In de vorige en in het begin van deze eeuw hebben Ame
rikaanse bedrijven zoals General Electric, Standard Oi!, Singer en Kodak 
zich ook in Europa gevestigd en kreeg de Koninklijke Shell (letterlijk) 
voet aan de grond in de Verenigde Staten. Het aantal was echter be
perkt. 

Het aantal na-oorlogse multinationals, de zogenaamde tweede generatie, 
is aanzienlijk groter. Twee factoren hebben vooral bijgedragen aan de 
opkomst van deze multinationale ondernemingen: de verbetering van de 
internationale betrekkingen, vergeleken met de periode vóór de wel eld
oorlog, en de gigantische na-oorlogse technische ontwikkeling. 

Verbeterde betrekkingen 

Een belangrijke stap tot betere betrekkingen was in 1945 de oprichting 
van de Verenigde Naties als wereldomspannende organisatie met acti
viteiten op velerlei gebied, o.a. dat van de economische verhoL'-:lingen 
tussen landen. Op economisch terrein heeft het General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT), dat in 1948 tot stand kwam toen een Wereld
handelsorganisatie in VN-kader niet haalbaar bleek, bewerkstelligd dat 
tijdens enkele grote onderhandelingsronden de invoerrechten van de 
landen zijn verlaagd. Daarmee werd voortgang gemaakt op de weg naar 
vrijhandel. Het Internationale Monetaire Fonds regelde de monetaire 
verhoudingen tussen de aangesloten landen. 

Een wereldomvattende regeling kon niet tot stand komen doordat de 
communistische landen zich afzijdig hielden van het werk van het GATT 
en het IMF. Deze landen creëerden hun eigen systeem, dat is gebaseerd 
op centrale planning en op zelfvoorziening. De handel met landen uit 

* Drs. Adriaansen is werkzaam op het Directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische 
Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. Dit artikel geett zijn persoonlijke 
VISie weer. Van zijn hand verscheen een artikel over "Internationaal investeren en onder
nemen" in het .,Maandschrift Economie", februari 1974, waarin wat dieper op enkele aspecten 
wordt ingegaan. (Red.). 
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het Westen was minimaal en ook nu nog bedraagt de omvang van de 
handel van Westelijke landen met communistische staten niet meer dan 
enkele procenten van hun totale internationale handel. Thans lijkt zich 
echter een kentering in deze ontwikkeling te gaan aftekenen. 

Hoewel de Westelijke landen in principe autonoom zijn in hun beslis
singen, bleek toch dat de problemen die zich vooral op economisch 
terrein voordeden, zo nauw met elkaar verweven waren en beslist niet 
bij de nationale grenzen ophielden, dat een gezamenlijke aanpak en, 
als dat niet mogelijk bleek, in ieder geval overleg nodig was. De organi
satie die speciaal in het leven is geroepen voor dit soort overleg, is 
de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik
keiing. Van deze organisatie zijn praktisch alle hoog-ge'lndustrialiseerde 
landen met een markteconomie lid. Dat zijn naast de Westeuropese 
landen de Verenigde Staten en Canada, Japan, Australië en sinds enkele 
maanden ook Nieuw-Zeeland. 
In Europa werd een verder'gaande wijze van samenwerking nagestreefd 
in de thans tanende Europese Vrühande/sassociatie (EVA) en in de EEG, 
waarvan het ledental inmiddels tot negen is toegenomen. 

Deze organisaties hebben bijgedragen tot een redelijk stabiel economisch 
klimaat, dat het bedrijfsleven de kans heeft gegeven de activiteiten uit 
te breiden over de landsgrenzen. Daarbij komt, dat de mogelijkheden 
van transport en communicatie aanzienlijk beter zijn geworden. Een van 
de vormen waarin die expansie heeft p:aa~sgevonden, is de multinatio
nale onderneming. Door het vestigen van dochterondernemingen en 
door het overnemen van bestaande ondernemingen in andere landen is 
een wijdvertakt netwerk ontstaan van ondernemingen die tot eenzelfde 
concern behoren. Om een indruk te geven kunnen de volgende cijfers 
dienen, die zijn ontleend aan een recente VN-publikatie 1. Van de 255 
in Nederland gevestigde multinationale ondernemingen (waarmee ons 
land de zesde plaats inneemt op de wereldranglijst) hebben er 92 een 
dochteronderneming in slechts één land, 149 in twee tot negen landen, 
20 in tien tot negentien en 7 in meer dan twintig landen. Het totale 
aantal dochterondernemingen dat wordt vermeld, is 1118. 

Technische ontwikkeling 

Na de wereldoorlog is er een schaalvergroting van de produktie ge
weest, waarvan het einde nog niet in zicht is, alle geluiden over de 
noodzaak van vermindering van de groei ten spijt. Produktie-·eenheden 
zijn over de gehele lijn groter geworden. Nieuwe technieken werden 
toegepast. Aan research en ontwikkeling om in de wedloop tussen 
bedrijven een eenmaal veroverde positie te kunnen handhaven of om 

I Multinational Corporations in World Development"; United Natlons, New York; 1973; pag. 138. 
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een betere positie te bereiken, werden grote bedragen besteed. Dat 
bracht met zich mee dat bedrijven noodzakelijkerwijs de produktie 
moesten uitbreiden. Daarbij vervaagden nationale grenzen, en niet 
alleen voor ondernemingen in kleinere landen. Een opmerkelijk feit is, 
dat het aantal multinationale ondernemingen in de meest research
intensieve bedrijfstakken het grootst is. De chemische industrie staat 
in de meeste landen aan de top, samen met de metaalverwerkende 
industrie en die van voedings- en genotmiddelen. 

In eerste aanleg zullen bedrijven hun produkten naar het buitenland 
exporteren, maar bij een bepaalde produktie-omvang zal produktie in 
het andere land voordeliger worden. Naast de omvang van de export 
is de fase in de levenscyclus van een produkt belangrijk. In deze visie2 

past de ontwikkeling van produkten in het patroon van hoogontwikkelde 
landen, bijv. de Verenigde Staten of een Europees land, en kan massa
produktie, de tweede fase, beter in een ander land plaatsvinden, bijv. 
in Europa of Japan, en in de volgende fase zelfs in ontwikkelingslanden. 
Een bijkomend punt is de vraag naar produkten, die er in een land moet 
zijn wil de produktie daar zin hebben. Nieuwe produkten worden ont
wikkeld in landen waar de koopkracht hoog is. De massaproduktie vindt 
plaats in andere landen waar of wanneer daar de vraag naar die pro
dukten aanwezig is. Tussen beide soorten landen zit een faseverschil, 
dat groter is naarmate het verschil in ontwikkelingspeil groter is. 
Deze nieuwe verklaringen van het internationale handelspatroon maken 
duidelijk, waarom de exporten van landen zoals de Verenigde Staten 
arbeidsintensief zijn en de importen kapitaalintensief. De ontwikkeling 
van produkten geschiedt immers in kleinere series, de produktie vergt 
veel menselijke arbeid. De gemechaniseerde serie- of massaproduktie 
vraagt in verhouding minder arbeid. Het feit dat de exporten van de 
Verenigde Staten voornamelijk bestaan uit produkten die veel arbeid 
vergen terwijl de importen relatief veel kapitaal vereisen, is in strijd met 
eerdere theorieën, die ervan uitgingen dat de situatie juist andersom 
zou zijn. Met deze paradox, die de Nobelprijswinnaar van verleden 
jaar, Leontiew, reeds in 1953 vaststelde, hebben economen jarenlang 

moeite gehad. 

Overdracht van technologie 

r de Multinationale ondernemingen zijn een vorm waarin technologie van het 
eden ene land naar het andere wordt overgedragen. De kennis d:e in het 
rden moederbedrijf is verkregen, wordt in een ander land toegepast. Dat 
ssen proces vindt plaats binnen een onderneming, maar ook tussen onder-
oom 

J. 138. 

1974 

L 

1 Raymond Vernon: ,.Sovereignty at Bay"; London. 1971; pag. 65 e.v. Een interessant overzicht 
van recente ontwikkelingen in de theorie van de internationale economische betrekkingen 
vindt men in het artikel "De proliferatie van model!en van de internationale handel" van 
dr. A. J. W. van de Gevel in .. De Economist". september/oktober 1971. 
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nemingen, doordat mensen van baan veranderen en door uitwisseling 
van ervaringen tussen mensen die in verschillende bedrijven werken. 
Uit maatschappelijk oogpunt gezien is deze spreiding van technische 
kennis en ervaring, maar ook van management-technieken en bedrijfs
beheer - ruim opgevat -, tussen bedrijven met vestigingen in verschil
lende landen een gunstige ontwikkeling. In onze economische orde zijn 
de resultaten van ontwikkeling en speurwerk immers eigendom van het 
bedrijfsleven, dat er in principe vrij over kan beschikken. 

Multinationale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de 
werkgelegenheid en aan de produktie in het land van vestiging, hetgeen 
de welvaart verhoogt en vaak voor regeringen een reden is hun beleid 
te richten op het aantrekken van dergelijke bedrijven. Gebleken is dat 
dochterondernemingen van multinationale concerns een groter deel 
van hun produktie exporteren dan ondernemingen uit het land zelf. 
Een aanzienlijk deel van deze transacties vindt binnen de multinationale 
concerns plaats. De invloed op de betalingsbalans van landen waarin 
investeringen uit het buitenland hebben plaatsgehad, is op middellange 
of lange termijn gezien echter neutraal of zelfs negatief. De in- en uit
gaande kapitaalstromen tussen industrielanden compenseren elkaar 
vrijwel. 

Verticale investeringen 

Hiervóór werden enkele zaken aangeroerd die betrekking hebben op 
multinationale bedrijven in geïndustrialiseerde landen waarvan dochter
ondernemingen zich meestal met dezelfde fase van het produktieproces 
bezighouden als de moedermaatschappij. We spreken dan bij het vesti
gen van dochterondernemingen van horizontale internationale investe
ringen. Daar tegenover staan de verticale internat"lonale investeringen, 
die bedoeld zijn om invloed te krijgen op een voorafgaande of een 
volgende fase in het produktieproces, bijv. de grondstoffenvoorziening 
of de afzet van produkten. Directe internationale investeringen in ont
wikkelingslanden hadden in het verleden meestal de bedoeling de 
aanvoer van grondstoffen veilig te stellen. 
Hiermee wordt een geheel nieuwe problematiek aangeroerd. Vestiging 
van dochterondernemingen van internationale concerns brengt wel 
voordelen met zich mee voor het betrokken land, bijv. door een verbe
terde infrastructuur, maar toegang tot de 20e-eeuwse technologische 
ontwikkeling wordt er niet of nauwelijks mee verkregen. Er zijn slechte 
voorbeelden van activiteiten van multinationals in ontwikkelingslanden, 
zoals ITT in Chili, die het hele fenomeen multinationale onderneming 
in een kwaad daglicht hebben gesteld. Het belang van multinationals 
in ontwikkelingslanden in de verwerkende en in de dienstensector 
neemt thans echter relatief toe en dat van de landbouw- en grondstof
fensector wordt minder. 
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De macht van de multinationals 

Het probleem van de multinationale ondernemingen is eigenlijk twee
ledig. In de eerste plaats zijn er veel multinationale giganten, die alleen 
al door hun grootte en hun invloed op het marktproces in vele landen 
argwaan wekken. De ondoorzichtigheid van de besluitvorming in dit 
type ondernemingen is het tweede probleem, zoals wel is gebleken 
tijdens de recente oliecrisis. Er zijn voorbeelden van misbruik van macht 
door multinationals, maar dat betekent nog niet dat "de" multinationale 
ondernemingen hun macht misbruiken. Die macht is eigenlijk het centrale 
punt waar het in de discussie om draait. Wat is de macht van de multi
nationale, vergeleken met nationale bedrijven? 

Spit merkte in het vorige nummer van dit blad reeds op, dat de nationale 
onderneming wordt geconfronteerd met tegenkrachten van de overheid 
(wetgeving en rechterlijke macht) en van de vakbeweging. Deze moeten 
er voor zorgen dat het vrije ondernemingsgewijze produktiesysteem 
geen essentiële menselijke waarden overspoelt3. Het probleem met de 
multinationale onderneming is, dat de nationale overheid of de nationaal 
georganiseerde vakbeweging wordt geconfronteerd met internationale 
niet-gouvernementele organisaties. Spit schetste reeds de positie van 
de vakbeweging in deze situatie van mogelijke controverse tussen 
nagestreefde doeleinden van ondernemingen en van de vakbeweging. 

Niet minder omvangrijk is het probleem voor de overheid, die tot taak 
heeft het bedrijfsgebeuren in maatschappelijk gewenste kanalen te 
leiden. Dat vraagt om bestudering van de invloed van multinationale 
ondernemingen en om internationaal overleg over een uit te stippelen 
beleid. Dergelijk overleg vindt thans plaats in de OESO, in de EEG en 
in de VNo Hoewel nog geen conclusies zijn bereikt, is het toch goed 
om een voorlopige balans op te maken van het werk in deze organi
saties. 

Oe OESO 

In 1972 publiceerde de OESO een rapport van een groep van deskun
digen4, die daarin hun persoonlijke visie gaven op de vooruitzichten 
voor de internationale handel en de economische relaties in de wereld. 
Dit rapport verdient overigens meer aandacht dan het tot op heden 
heeft gekregen. 

De directe internationale investeringen en de multinationale onderne
mingen vinden er nog slechts een beperkte plaats in. De spreiding van 
multinationale ondernemingen ziet men als een normale ontwikkeling 

3 W. J. L. Spit, .. Controle op de multinationale onderneming". in .. Politiek perspectief'. 
Januarl/fecruari 1974. pag. 61 e.v. 
4 "Policy perspectives tor international trade and economie relations"; Parijs, 1972. Voor 
Nederland maakte oud-minister dr. H. J. Witteveen deel uit van deze groep, die onder leiding 
stond van de Belg Jean Rey. 
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in het proces van internationalisatie van de produktie en van groeiende 
interdependentie tussen markten. Men constateert echter ook dat de 
kennis van de onderliggende feiten met betrekking tot deze ontwik
keling nog verre van volledig is. Als onderwerpen voor verdere studie 
worden opgesomd: investeringsbeslissingen, behandeling van inves
teerders uit andere landen, regeling van geschillen, onteigening en 
schadeloosstelling, controle van kapitaalbewegingen en toegang tot 
financiële markten, belasting politiek, licentieverlening en octrooien, 
mededingingsbeleid, prijsvaststelling binnen ondernemingen, beslissings
procedures, personeelsbeleid, research en ontwikkeling, gevolgen voor 
de handel en de industriële structuur. Studies op al deze terreinen 
zouden de gegevens moeten verschaffen voor een beslissing of het 
nodig en mogelijk is regels op te stellen voor zowel regeringen als 
ondernemingen. 

Hoewel de meeste van deze onderwerpen inmiddels natuurlijk aan
dacht hebben gekregen, is sindsdien alleen nog maar een interim
rapport van de Industriecommissie van de OESO verschenens Dat 
rapport geeft voornamelijk een overzicht van de houding van de rege
ringen van de OESO-landen ten opzichte van dochterondernemingen 
van buitenlandse maatschappijen. Deze houding varieert van aanmoe
diging van vestiging via non-interventie en toezicht op de activiteiten 
tot duidelijke steun aan nationale ondernemingen. 

Ars mogelijke risico's voor "gastheer-landen" schetst het rapport onder 
meer de invloed op de industriële structuur door niet-tijdige aanpassing 
en export van produktiefactoren, verstoring van industriële ontwikke
lingen en het scheppen van overcapaciteit. Multinationals kunnen in
vloed hebben op de marktstructuur en zij kunnen belastingheffing 
ontlopen. Zij kunnen invloed hebben op de werkgelegenheid door 
abrupte toetreding of verdwijning, op research en ontwikkeling en op de 
regionale concentratie van bedrijven. Men denke wat dit laatste punt 
betreft maar aan het Waterweggebied. De hiervóór geschetste proble
men doen zich niet in alle OESO-landen voor of worden - zoals wordt 
vermeld - in belangrijke mate overtroffen door de voordelen die 
multinationals met zich brengen. 

Het rapport bevat een grote hoeveelheid statistisch materiaal, dat in 
antwoord op een questionnaire bijeen is gebracht door de OESO-landen. 
Omdat het nog slechts een interimrapport is en de studie duidelijk nog 
niet is afgesloten, ontbreken conclusies. 

Het werk in de OESO zou kunnen uitmonden in een gedragscode voor 
regeringen, waartoe elk land zich zou kunnen verplichten. Er zijn binnen 
de OESO reeds dergelijke codes voor de liberalisatie van het diensten
verkeer en van kapitaalbewegingen6 , waarop door de verschillende 
landen echter vele uitzonderingen zijn gemaakt. Door een dergelijke 

5 "Interim report of the Industry Committee on international enterprises"; ParUs. 1974. 
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code zouden de OESO-landen gezamenlijk front kunnen maken tegen de 
multinationale ondernemingen. Of het zover komt, hangt af van de 
bereidheid van deze landen actie te nemen, hetgeen de tijd zal moeten 
leren. 

De Europese Gemeenschap 

In november 1973 zond de Commissie van de Europese Gemeenschap
pen aan de Raad van Ministers een mededeling over de multinationale 
ondernemingen tegen de achtergrond van de communautaire regelingen. 
Hierin werd allereerst in herinnering gebracht dat de Commissie in 1970 
in een memorandum over de industriepolitiek constateerde dat te veel 
Europese ondernemingen nog een nationale dimensie hadden en zich 
qua omvang en geografische vestiging nog te weinig aanpasten aan 
wat wordt genoemd de "nieuwe Europese economische ruimte". Een 
pleidooi dus voor het groter worden van bedrijven en voor internatio
nalisatie van de produktie. Dat zou onder meer kunnen geschieden door 
het scheppen van multinationale ondernemingen als die tenminste een 
bUdrage zouden kunnen leveren tot de verwerkelijking van de economi
sche en sociale doelstellingen van de Gemeenschap. De EG zou daartoe 
kunnen bijdragen door juridische en fiscale hindernissen uit de weg te 
ruimen. 

De voorstellen van de Commissie hebben tot doel de Gemeenschap met 
behulp van een passende juridische regeling te wapenen tegen de 
schadelijke gevolgen van de multinationale onderneming. De beoogde 
regeling zal geen enkel discriminerend aspect mogen hebben en zowel 
van toepassing moeten zijn op particulieren als op uni-nationale en 
multinationale ondernemingen van binnen of buiten de Gemeenschap. 
De oplossing van het probleem zoekt men niet in enkele spectaculaire 
acties of het aannemen van een code van goed gedrag, die per definitie 
alleen de ondernemingen van goede wil zou binden. De omvang van 
bepaalde problemen, met name op het gebied van de vezekering van 
de werkgelegenheid, de belastingontduiking of de storende kapitaal
bewegingen, rechtvaardigt het aannemen van meer dwingende maat
regelen. Men moet er voor op zijn hoede zijn dat grote internationale 
ondernemingen bepaalde maatregelen kunnen pareren. Dat betekent 
dat de mazen in de regeling voor ongewenste operaties eng zullen 
moeten zijn. De overwogen acties zijn gericht op een zevental gebieden: 

- de bescherming van het algemeen belang 

De maatregelen die in dezen worden voorgesteld, hebben betrekking op 
de mogelijkheden van belastingontduiking door het naast elkaar bestaan 
van verschillende fiscale systemen. Er worden voorstellen aangekondigd 

6 "Code of Liberalisation of Current Invisible Operations", en "Code of Liberalisation of 
Capital Movements". beide van december 1961. 
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voor de informatie op fiscaal terrein, de controle en de belastinginning. 
Speciale aandacht krijgen de interne prijsvorming binnen onderne
mingen en de royalties voor licenties. Voorts worden onder dit hoofd 
genoemd: de verzekerde bevoorrading in geval van crises (met name 
wat betreft de energie), betere informatie over kapitaalbewegingen aan 
de buitengrenzen van de Gemeenschap en het tegengaan van ongeor
dende kapitaalbewegingen, de onderlinge wedijver op het gebied van 
steunmaatregelen door de overheid en de bescherming van aandeel
houders en derden door de moedermiJatschappij in geval van insolventie 
van een dochteronderneming. 

- de bescherming van de werknemers 

De Gemeenschap wil bevorderen dat de vakbeweging een tegenwicht 
vormt tegen de invloed van multinationale ondernemingen op de werk
gelegenheid. De ontwikkeling van Europese collectieve arbeidsovereen
komsten kan een stap zijn in de goede richting. Ter verzekering van de 
werkgelegenheid worden maatregelen gevraagd bij collectieve ontslagen, 
bij fusies, concentratie of nationalisatie van bedrijven, waartoe reeds 
voorstellen zijn gedaan. Andere acties die noodzakelijk worden geacht, 
betreffen de mogelijkheid van effectieve deelname van de werknemers 
van dochtermaatschappijen in de controles op het beheer van de 
moedervennootschap en de harmonisatie van het arbeidsrecht. 

- de handhaving van de concurrentie 

Verscherpte aandacht voor de naleving van het mededingingsrecht is 
nodig omdat de meeste multinationale ondernemingen aanzienlijke 
afmetingen bereiken en beschikken over belangrijke marktaandelen. 
Naast de meldingsplicht van concentraties wordt een actief toezicht 
krachtens de artikelen 85 en 86 van het Verdrag van Rome voorgesteld. 

-wijzen van overnemen van ondernemingen 

Er moet een code komen voor de procedures bij het overnemen van 
ondernemingen. De Commissie bereidt daartoe een communautaire 
regeling voor. Er zal een systeem moeten worden ontwikkeld van snelle 
wederzijdse informatie en van overleg tussen autoriteiten van de lid
staten voor de controle op beurstransacties die gelijktijdig en in 
meerdere landen door grote vennootschappen worden aangegaan. 
Voorts is overleg nodig over de voorwaarden bij investeringen en 
overnamen, opdat de economische en sociale doelstellingen van de 
Gemeenschap in acht worden genomen. 

- de gelijkheid van vestigingsvoorwaarden 

Omdat de vestigingsvoorwaarden van land tot land soms aanzienlijk 
kunnen verschillen, vooral buiten de Gemeenschap, wordt bespreking 
nodig geacht van specifieke problemen die vooral de Verenigde Staten 
en Japan raken (de houding van de vakverenigingen in de VS en de 
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ng. nieuwe Japanse politiek van openstelling van het land voor buitenlandse 
ne- investeringen). Ook de fiscale faciliteiten in sommige landen vragen om 
ofd nader beraad. Men zal moeten proberen de voorgestelde maatregelen 
.me algemeen in alle industrielanden in te voeren, waarbij wordt gedacht aan 
3an actie binnen de OESO. In het kader van gespecialiseerde instellingen 
~or- van de Verenigde Naties (GATT, UNCTAD, UNIDO) worden waarborgen 
van nodig geacht dat de bepalingen die de Gemeenschap eenzijdig zou 
~el- uitvaardigen om er voor te zorgen dat de actie van multinationale onder-
1tie nemingen uit de EG-landen is gericht op de economische en sociale 

doelstellingen van de ontwikkelingslanden, niet ten nadele van de EG
landen werken. 
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Men wil er naar streven dat de investeringen van multinationale onder
nemingen uit de Gemeenschap gericht zijn op de economische en sociale 
doelstellingen die in het land van vestiging gelden. Daarbij denkt men 
aan de clausules in de voorstellen die aan de Raad zijn voorgelegd voor 
investeringsgaranties, aan de toepassing van de regels voor interne 
prijzen van bedrijven en royalties voor licenties en aan aanmoediging 
van investeringen die passen bij de prioriteiten van de ontwikkelings
landen. 

-verbetering van de voorlichting 

De Commissie is van mening dat de bezorgdheid in vele kringen kan 
worden weggenomen wanneer de activiteiten van de multinationale 
ondernemingen doorzichtiger zouden zijn. Men denkt daarbij aan publi
katie van gegevens over geinvesteerde, opn ieuw belegde en naar het 
moederland overgemaakte fondsen. de herkomst en samenstelling van 
het kapitaal, arbeidsplaatsen, winsten en betaalde belastingen in percen
tages van de omzet en de uitgaven voor research en de opbrengsten 
van licenties, onderverdeeld naar de landen waar de moedermaatschap
pij en de dochterondernemingen van het concern zijn gevestigd. 

Er zijn reeds formele voorstellen voor bepaalde maatregelen ingediend, 
die snel door de Raad zouden kunnen worden aanvaard. Andere acties 
zull'en nader beraad vragen, waarmee, naar men verwacht, nog wel 
enkele jaren zullen zijn gemoeid. Daarbij komt nog, dat er onvoldoende 
statistische gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot internationale 
investeringen. 

Verenigde Naties 

dijk De Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties 
ing heeft in 1972 een resolutie aangenomen waarin aan de secretaris-
ten generaal werd gevraagd een "Groep van eminente personen" in te 
de stellen om de rol van multinationale ondernemingen in het ontwikkelings-

974 
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proces, speciaal van ontwikkelingslanden, en de gevolgen voor de 
internationale verhoudingen te bestuderen. Deze groep, waarin onze 
landgenoot dr. Mansholt zitting heeft, startte in 1973 met haar werk
zaamheden. 
Om het werk van de groep te vergemakkelijken stelde het VN-secreta
riaat een document op? dat naast een beschrijving van de omvang, de 
aard en de invloed van multinationale ondernemingen voorstellen doet 
voor een actieprogramma. Deze voorstellen richten zich in de eerste 
plaats op de multinationals zelf, die zich bewust moeten zijn van de 
macht die ze hebben en van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
In dit kader wordt gewezen op de richtlijnen voor internationale directe 
investeringen van de Internationale Kamer van Koophande/8. Program
ma's van multinationale vakverenigingen hebben reeds invloed gehad 
op het beleid van multinationale ondernemingen. 

In geval van een geschil tussen een multinationale onderneming en een 
land waar een dochteronderneming is gevestigd, wordt de toepassing 
van de Calvo-doctrine (genoemd naar een 1ge-eeuws Argentijns jurist) 
bepleit. Dat houdt in, dat het land van oorsprong van de onderneming 
zich niet in het geschil zal mengen. Daartegenover zouden zekere 
rechten voor multinationale ondernemingen moeten staan in het land 
waar men een dochteronderneming vestigt. "Gastheer-landen" hebben 
het recht hun eigen beleid voor multinationale ondernemingen te be
palen. Deze ondernemingen kunnen echter zelf beslissen of ze zich in 
een bepaald land zullen vestigen of niet. Dat is in de praktijk het be
langrijkste machtsmiddel dat multinationals hebben. 

Naast deze programma's voor multinationals, landen van oorsprong en 
"gastheer-landen" doet het rapport een aantal suggesties voor een 
internationaal programma: 

Er zal tenminste een internationaal forum moeten komen waarin van 
gedachten kan worden gewisseld en over problemen gepraat. De 
ECOSOC en een speciaal in te stellen commissie zouden die functie 
kunnen vervullen. 

Het secretariaat van de VN zou kunnen worden belast met het ver
zamelen van statistische gegevens over multionationale onderne
mingen. Als voorbeeld van het nut ervan wordt gewezen op het 
probleem van de transferprijzen tussen ondernemingen van eenzelf
de concern. 

Technische samenwerking met landen en regionale organisaties 
moet verder gaan dan alleen het verstrekken van informatie. Ten
minste zullen de activiteiten van multinationale ondernemingen moe
ten worden getoetst aan de Internationale Ontwikkelingsstrategie 

7 "Multinational Corporations in World DEvelopment"; zie voetnoot 1. 
, .. Guidelines for International Investment"'; International Chamber of Commerce; ParUs. 1972. 
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van de VN voor het Tweede Ontwikkelingsdecennium. Technische 
samenwerking kan ook betekenen dat aan de ontwikkelingslanden 
informatie wordt verschaft op technisch, economisch, commercieel 
en juridisch ter-rein. Ook kunnen bestaande overeenkomsten ge
analyseerd worden om er zwakke plekken en mogelijke geschilpun
ten uit te lichten. In VN-kader zou daartoe een multidisciplinair 
korps van adviseurs kunnen worden opgericht. 

- Er moet een harmonisatie komen op het terrein van de winstbe
lasting, gericht op het voorkomen van belastingo:ltduiking en dubbele 
belasting, op buitenlandse investeringen, wetgeving om monopolies 
tegen te gaan en milieumaatregelen. 

- De verschillende gedragsregels moeten in een code worden vast
gelegd, als een soort GATT-code voor internationale investeringen. 
De mogelijkheden daarvoor moeten worden onderzocht. 

Multinationale ondernemingen zouden moeten worden geregistreel'd 
door een internationale organisatie onder auspiciën van de VNo Een 
veel verder reikend voorstel is dat voor een verdrag op, of een wet 
voor de oprichting van internationale ondernemingen, analoog aan 
bijvoorbeeld de Global Commercial Communications Sate/fite 
System. 

- Zolang er nog geen internationaal lichaam bestaat, is er nog geen 
methode voor het oplossen van geschillen. Daarom zou gel~ruik 

kunnen worden gemaakt van vl-ijwillige procedures voor het oplossen 
van geschillen. 

De .. Groep van eminente personen" heeft in september 1973 in New 
Vork het secretariaatsrapport besproken en er haar instemming mee 
betuigd. In een serie openbare hoorzittingen kwamen vervolgens ver
tegenwoordigers van enkele grote Amerikaanse mu:tinationals, investe
ringsmaatschappijen, de vakbeweging en universiteiten en overheidsin
stellingen aan het woord. In november volgde in Genève een tweede 
serie hoorzittingen met vertegenwoordigers van Europese multinationale 
ondernemingen (waaronder Unilever en Shell), werkgevers- en werk
nemersorganisaties en regeringsvertegenwoordigers uit ontwikkelde 
en uit ontwikkelingslanden. Het ligt in de bedoeling van de Groep om 
op korte termijn uit dit werk conclusies te trekken. 

Spit9 merkte op, dat naar zijn mening de samenstelling van de groep 
de vakbeweging allerminst heeft bevredigd, omdat het werknemers
element er nauwelijks een plaats in had gekregen terwijl er fundamentele 
werknemersbelangen in het geding zijn. Deze kritiek is in principe wel 
juist, maar zal toch nog moeten worden getoetst aan de conclusies van 
de Groep. 

9 Split, a.a., pag. 65. 
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Documentatie 

Verklaring van KVP-congres~' 

Over de macht 

Het dragen van eigen verantwoorde
lijkheid is naar onze christen-democra
tische opvatting de grondslag voor de 
ontplooiing van de mens als persoon 
en als lid van de gemeenschap. 

De verdeling van macht en de uitoefe
ning daarvan op ieder niveau moet 
voortdurend onder kritiek staan. Onge
controleerde macht leidt gemakkelijk 
tot onrechtvaardigheid en tot verstar
ring. 

Dat werkt nadelig voor het dragen van 
eigen verantwoordelijkheid door dege
nen die aan de macht zijn onderwor
pen. 

Het verstrekken van de nodige infor
matie maakt macht doorzichtig en helpt 
bij de besluitvorming. 

Onnodige centralisatie is strijdig met 
onze wil tot spreiding van macht. 

1 Daarom moeten bepaalde vormen 
van machtsspreiding worden gehand
haafd of uitgebreid. De invloed van de 
burger aan de basis en in het werk
milieu zal langs wettelijke weg moeten 
worden vergroot. Wij streven naar her
structurering en verdergaande interne 
democratisering voor: 

- de vrije ondernemingsgewijze pro
duktie, zowel nationaal als internatio
naal; 

- een gezond midden- en kleinbedrijf. 
ook in land- en tuinbouw; 

- het particulier initiatief. ook op le
vensbeschouwelijke grondslag. o.m. in 
de sectoren van onderwijs. volksge
zondheid. sociaal-culturele activiteiten, 
volkshuisvesting, maatschappelijk werk. 
het omroepwezen, de ontwikkelingssa
menwerking; 

- de eigen verantwoordelijkheid van 
het georganiseerde bedrijfsleven en 
andere maatschappelijke organen voor 
de hun toevertrouwde belangen. 

2 Daarnaast dienen bestaande vor
men van machtsspreiding of -concen
tratie grondig te worden herzien voor: 

- de verdeling van de overheidsmacht 
over de verschillende bestuurslagen; 
een snelle aanpak van de gewestvor
ming is nodig; 

- de eigendoms- en vermogensver
houdingen en de verdeling van het 
nationaal inkomen. 

3 Nieuwe vormen van machtsspreiding 
moeten worden ontwikkeld voor: 

- de internationale verhoudingen. zo
wel Europees als mondiaal. ten einde 
internationaal uitgeoefende politieke en 
economische macht te richten op vrede 
en een meer evenwichtige ontwikkeling 
voor alle volken; 

- de ontwikkeling van de economi
sche groei. nationaal en internationaal, 
vanuit het behoud van het natuurlijk 
milieu, verbruik van schaarse grond
stoffen en een betere nationale en 
internationale arbeidsverdeling. 

, Deze verklaring is aangenomen tijdens het demonstratieve congres dat de KVP op 16 maart 
1974 in Den Haag heeft gehouden in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. 
Zie ook de tekst van de rede die mr. Andnessen bij die gelegenheid heeft uitgesproken, 
op pag. 3 e.v. in dit nummer. (Red.). 
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/I. Over inkomens- en vermogensver
houdingen 

Wij vinden dat cr rechtvaardiger inko
mens- en verm'Jgensverhoudingen moe
ten komen. Ook de O\/G:heid heelt 
daarin een taak. Daarbij gaat het niet 
alleen om inkomens uit bedrijf of bs
roep maar ook om de toedeling van 
het groeiend nationaal inkomen voor 
onderwijs - vooral ook voor werken
de jongeren '-, volkshuisvesting, het 
overheidsbeleid met betrekking tot de 
werkgelegenheid - regionaal en kW2-
litatief -, sociale zekerheid, pensioe
nen, de belastingen, de culturele en 
andere openbare voorzieningen. 

In het bijzonder vinden wij dat het 
beleid: 
- bij de verdeling van de groei en 
de lasten het eerst aandacht moet 
besteden aan de laagste inkomens
groepen; 
- gericht moet zijn op het veiligstel
len van een minimum-inkomen voor 
iedereen; 
- onrechtvaardige verrijkin2 door 
speculatie moet voorkomen en bestrij
den. 

In het belang van individu en nationale 
economie moeten zowel overheid als 
bedrijfsleven maatregelen nemen tot 
opvoe~ng van de bespa~ngen. 

Wij constateren dat bestaande moge
lijkheden als de jeugdspaarregeling, 
winstdelingsspaarregeling en hct spaar
loon onvoldoende worden gebruikt en 
dat vermogensaanwasdeling en inves
teringsloon niet van de grond komen. 
Dat moet veranderen, ook door ophef
fing van wettelijke en fiscale belem
meringen. 

Meer mogelijkheden moeten worden 
gecreëerd om te kunnen delen in [. et 
vermogen van ondernemingen, milt na
me door degenen die in de onderne
ming werkzaam zijn. 

Uitbreiding van het eigen-woningbezit 
vinden wij uiterst belangrijk. Daarom 
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stellen wij de volgende mililtl·egele.1 
voor: 

- het structureel verhogen van de 
inkomensgrens waarbeneden in voor· 
komende gevallen woningwetwoningen 
mogen worden aangekocht; 

- het toekennen van een extra p~e· 

mie aan deelnemers aan de jeugd· 
spaarregeling indien zij het gespaarde 
bedrag aanwenden voor de aankoop 
van een eigen woning; 

- het vergroten van het fonds t.b.V. 
de bevordering van het eigen-woning' 
bezit (de zgn. BI·eedband-miljoenen). 
waardoor het mogelijk wordt een aan· 
tal van de thans geldende en beper· 
kende voorwaarden te verruimen. 

Naast het bf)vorderen vail bezitsvo~· 

ming in de vorm van het eigen huis 
moeten ook de mogelijkheden voor 
andere vormen van duurzaam bezit, 
zoals dat van cultuurgoederen (kunst· 
voorwerpen, boeken etc.), kansen wor· 
den geboden. 

De spaarbedragen voor 65-plussers. 
die buiten beschouwing blijven voor 
het in aanmerking komen van uitke· 
ringen volgens de Algemene Bijstands· 
wet, moeten worden verhoogd. 

Ten slotte dienen bij aanpassing van 
loon- en inkomstenbelasting in verband 
met de inflatie ook die fiscale grenzen 
te worden aangepast die van beteke· 
nis zijn voor besparingen t.b.V. duur· 
zaam bezit, zoals eigen woning, cul· 
tuurgoederen, bedrijfsinvesteringen, 
oudedagsreserve en bedrijfsvermogen 
zelfstandigen. 

111 Over de zelfstandigen 

Voor de ontplooiing van de menselijke 
persoon en voor de initiatieven die een 
gemeenschap nodig heeft, is het zelf· 
standig ondernemerschap van grote 
betekenis. Een gezond midden- en 
kleinbedrijf, ook in de land- en tur· 
bouw, kan door de spreiding van be
slissingen, kennis, macht en vermogen, 
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evenwicht brengen in ons volk en bo
vendien stimulerend werken. 

Dat past in de doelstelling: "spreiding 
van macht, kennis, bezit en inkomen", 
die de regering ook t.a.v. deze bevol
kingsgroepen zal moeten waarmaken. 
Mede inverband met de doelstellingen 
inzake de leefbaarheid en democrati
sering en de ontwikk81ingen van mileu, 
bevolkingsgroei, economische groei, 
grondstoffenverbruik e.d. is een fU:l' 
damentele herbezinning op functie en 
mogelijkheden van het midden- en 
kleinbedrijf en het zelfstandig onderne
merschap geboden. 

Het beleid mag zich dan ook niet be
perken tot het overigens noodzake!i~k 
opvangen door sociale maatmr:e!en 
van d8genen die in ernstige moeilijk
heden geraken, mailr m08t ook ont
plooiingskansen scheppen voor gezon
de ondernemingen in nü"iden- en kl2in
bedrijf en land- en tuinbouw. Inkor.l8tls· 
en vermogensvorming zijn Viln \\iczen
lijke betekenis ter bereiking van dit 
doel. 

Aangezien het midden- en kleinbedrijf 
werkt in en voor de regionale en lokale 
markt, is het provir,ci2ill en gemeeme
lUk beleid op het gebied van de ruill1-
telijke ordening, vorl\c21' en varvoor -
naast het rijksbe!e:d -- in toe:1eme:-,de 
mate bepalend voo:- vestigi:lgspositie, 
mededingingsstructuL:r en ontvv;zk8-
I,ngsmogelijkheden van het kleinere be
drijf. Zowel voor de leefbaarhe 'd Vil', 
de lokale gemeenschap als voor de 
zelfstandige ondernemer is de zorg 
voor het behoud van een goed gespmid 
en gevarieerd voorzieningellpat:'oêm 
van het grootste belang. 
In tijden dat een s~rakkor p(i.:sl~?~eid 

onvermijdelijk is, dienen in het toepas
sen van dit beleid bedrijfst:.<k!;e~ oi,dc;r
scheiden te worden; voor land- en 
tuinbouw is het voeren van een EEG
markt- en prijsbeleid, st,uctuurbeleid 
en geharmoniseerd fiscaal 21l monetair 
beleid dringend noodzakelijk. 
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De door de wetgever aanvaarde fiscale 
oudedagsreserve voor zelfstandigen 
moet zo spoedig mogelijk volledig in 
werking treden. 

Rijksoverheid, provincisa! on lokaal Ix:
stuur moeten samell [.-,c[ de ol'ganisa
ties van het midden- en kleinbedrijf 
zorgdragen VOGr hat zo sntl mogeiljk 
realiseren van regionale dienstencentra 
kleinbedrijf. 

Ook is het goed dat de regering toe
gezegd heeft dat een wetsontwerp voor 
een Volksverzekering Arbeidsonge
schiktheid (VAO) dit jaar nog zal wor
den ingediend en zo mogelijk reeds in 
1975 in werking kan treden. 

IV Over verandering en veiligheid 

Onze maatschappij verandert snel; Ce
vestigde structuren verdwijnen of wor
den althans sterk discutabel. Ethische 
normen vervagen or veranderen. Daa(
door besta~t een spanning tussen nieu
we ontwikkelingen in het rechtsgevoel 
on bestaande wetten. In onze mailt
schappij bestaan toestanden en tekort
komingen die tot maatschappelijke en 
persoonlijke onrust leiden. Die moeten 
worden weggenomen. 
In een democratische samenleving be
horen de rechten van de burgers tegen
over elkaar gewailrborgd te zijn. Dat 
geldt ook voor de fundamentele rech
ten en vrijheden van de mens en de 
eerbiediging van de persoonlijke le
venssfeer. 
De wetgever moet sneller werken iJls 
de wet te ver achterblijft. De wetgever 
moet er echter ook rekening mee hou
den dat niet iedereen even snel maat
schappelijke ontwikkelingen volgt of 
er mee instemt. De mensen mogen niet 
in gewetensconflict worden gebracht. 
Daarom dient naast de voortduren~!e 

zorg, gericht op het wegnemen van de 
oorzaken die leiden tot bestaande 
maatschappelijke en persoonlijke on
rust, tegemoet te worden gekomen aan 
de dUidelijke behoefte van de burgers 
aan veiligheid en zekerheid. 
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Wij vinden dat bij verandering van 
maatschappelijke structuren, hoezeer 
ook gewenst, nimmer uit het oog mag 
worden verloren dat structuren slechts 
middel zijn. 
Maatschappijveranderingen moeten 
worden nagestreefd speciaal t.b.v. de 
zwakken in onze samenleving. 
Veranderingen in onze samenleving 
moeten tot stand komen langs de weg 
van de geleidelijkheid, door overleg en 
met respect voor overtuigingen. Ze 
mogen niet worden afgedwongen door 
het recht in eigen hand te nemen of 
door gewelddadig optreden van indivi
duen of machtsgroepen. 
Degenen die werkzaam zijn in het 
spanningsveld van wet en recht, krij
gen onze steun. 

V Over de kleine kernen 

Buurt- en wijkgemeenschappen in de 
steden en kleine kernen op het platte
land zijn van grote betekenis voor het 
zich thuisvoelen van de bewoners. 
Daarom moet: 
- stadssanering en -vernieuwing er 
op gericht worden het eigen karakter 
van wijk- en buurtgemeenschappen zo
veel mogelijk in stand te houden; 

- het beleid ten aanzien van de kleine 
kernen in de buitengebieden er op 
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gericht zijn deze leefbaar te houden 
c.q. de leefbaarheid daarvan te ver· 
beteren; kleine kernen mogen niet 
verstrikt raken in de wurggreep van 
de overheid; 

- daar waar ingrijpende wijziç;ingen 
van het woon- en leefmilieu onvermij· 
delijk zijn, dat zorgvuldig gebeuren. De 
burgers hebben dan te meer recht op 
goede voorbereidingen en begeleiding. 

VI Slot 

Zeer velen in onze samenleving wen
sen verandering in de verdeling van 
economische en politieke macht, in
komen en bezit, verdediging van de 
democratie, spreiding van cultuurgoe· 
deren, de opbouw van een internatio· 
nale samenleving. Zij willen houden 
wat goed is, verbeteren wat verkeerd 
is, aanvullen wat ontbreekt, maar dan 
zo dat deze veranderingen gedragen 
worden door brede meerderheden in 
de bevolking. Alleen dan zullen deze 
veranderingen blijvend zijn. 

Daartoe is een partij die, uitgedaagd 
door het Evangelie, midden in het volk 
wil staan en van daaruit verstoorde 
evenwichten wil herstellen en ver
nieuwing tot stand brengen, in ons 
land onontbeerlijk. 
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Boeken & brochures 

De wortels van de Nederlandse politiek 

Door Louis 5inner; uitg. Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam; /973; 229 

pag.; f 24,50. 

De schrijver, redacteur van het Alge
meen Dagblad, geeft een overzicht van 
de ontstaansgeschiedenis van een aan
tal politieke stromingen en partijen in 
ons land" Het liberalisme, het "confes
sionalisme" en het socialisme krijgen 
- hoe kan het ook anders - de 
meeste aandacht. Met een aantal anec
dates is het feitenmateriaal verleven
digd tot een leesbaar overzicht van 
wat het politieke krachtenveld in Ne
derland heet te zijn. 

In een "Ter verantwoording" zegt 
Sinner dat zijn boek bestemd is voor 
geinteresseerde buitenstaand8rs, waar
bij vooral aan jonge mensen is ge
dacht. Verder vindt hij dat vele bur
gers door de bomen het bos niet kun
nen zien, dat zij de kans niet krijgen 
tot de basis van de partijen door te 
dringen. Twee belangrijke opmerkingen! 

Laat ik voorop stellen dat het mij geen 
eenvoudige opgave lijkt om het kluwen 
van het Nederlandse partijpolitieke be

stel zodanig te ontwarren dat aan beide 

bovenstaande elementen in bevredi

gende mate tegemoet wordt gekomen. 

De poging die Sinner doet, is zo ge

zien alleszins lofwaardig. Toch over

heerst bij mij - u voelde dat al aan

komen - de neiging tot kritiek, en 
wel fundamentele, wat betreft de opzet 
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en uitwerking van zijn overzicht. De 
titel van het boek rechtvaardigt een 
beschrijving van het ontstaan van de 
politieke partijen, hun groei en hun 
teleurstellingen. Maar mijns inziens 
blijft de schrijver daar te veel in 
steken, te meer waar hij zich ten doel 
stelt interesse te kweken voor de ont
wikkeling van het politieke leven. Dat 
bereik je toch niet door omstandig 
uit te weiden over de historie, terwijl 
de beschrijving van de nieuwste ge
schiedenis, laten we zeggen vanaf 
1945, daar wat mager bij afsteekt. 

Te summier zijn bijvoorbeeld de pas
sages over het streven naar christen
democratische eenheid, of over de pro
gressieve eenwording. Zeker, men is 
daar nog volop mee bezig (of niet), 
maar mij lijkt dat juist daarin de bui
tenstaander en de jeugd geinteres
seerd zijn. En wat helpt het om oude 
liberale bewegingen te beschrijven, als 
dergelijke stromingen tegenwoordig 
een totaal ander beeld vertonen? Het 

mag op zich een verdienste zijn om 

een en ander in één boek chronolo

gisch en overzichtelijk te vervatten, ik 

betwijfel of er zo'n behoefte aan be

staat. Bovendien, maar dat terzijde, 

zal men de drempel van f 24,50 moeten 

overschrijden, wat ik voor deze uit

gave bepaald aan de hoge kant vind. 
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Sinner zal met dit work - en hierin 
verschil ik duidelijk van mening met 
Westenvoudt van de NRC -- nauwe
lijks belangstelling kweken voor het 
huidige politieke bedrijf. Juist in de 
wereld van de politicologie zijn er do 
laatste jaren publikaties verschenen 
die daar meer op gericht zijn, en ten 
dele ook meer resultaat boeken (He Cl

gerwerf, Van den Berg en f.io;;e';.ar" 
bijvoorbeeld). Voor de lezer van meer 
populaire uitgaven zijn er bovendien 
boeken als "Voorproe; en ncsma2!-ç" 
(Vondeling) en "ilUl verschijnsel 
Sehmelzer". 

Naar mijn oordeel is clat vooral toe te 
schrijven aan de omstandigheid dat de 
wortels van de huidige Nederlandse 
politiek niet gezocht moeten worden 

in lang vervlogen t:jden, maar in de 
stormachtige ontwikkelingen van de 
laatste decennia. Dat mag dan weinig 
wetenschappelijk klinken, ik geef het 
een politicus te d()en om op een ver
kiezingsbijeenkomst met de informatie 
van Sinner het publiek te boeien En 
dan i:.:; het va;1 t\'.'-..:eën eén: óf men pi o~ 
beel-t een oor-spronkelijk overzicht te 
geven van politieke verhoudingen 
(waarin allo8n I e/ev8/Jte geschiedenis
"opnamen"), àf" men maakt oen bekend 
verhaal (zie talloze gesch;edenissboe
ken en vJerkjes over staatsinrichting) 
over ontwikkelingen die nu eens een 
keer overz;chtelijk geol-dend zijn. De 
schl-ijver pt-etendeerc meel- dan hij 
doet: hij blijft helaas bij het laatste 
steken. 

J. Chr. G. Fijen* 

* Mr. Fijen is wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Staatk,.ndige Vorming, 
(Red.). 

Uitgangspunten voor onderwijsbeleid 
Cahier van de Wiardi Beckman Stichting; uitg. Kluwer, Deventer; 7973; 78 pag.; 

f 8,50. 

Het onderwijs in Neder!and deugt niet. 
Qua inhoud en stl'uctuur gaat r.et 
mank aan ontoelaûtbaar conFc-mismo, 
starheid van doe!stel:ing3il en vooral 
een hardnekkige cn"cljkheid ill het 
deelnamepatmon, waacin tot op r.8C€n 
maar weinig verandering is gekomen. 
Dat is meer dan voluoende om ernstlCi 
te streven naar een radicale ombuiging 
van het onderwijsbeluid in zijn geheel. 
Belangrijke uitgangspunten bij do op
zet van een nieuw ba!eid dienen te zijn 
sociale gelijkheid en gelijke ontplooi
ingskansen. Voor de verwezenlijking 
van deze idealen is een herinterpretat:e 
nodig van de functie van het onderwijs 
op alle niveaus (met name in de or~

derwijsstructuur), die op haar beurt 
de in de praktijk te zeer genegeerde, 
maar zeer essentiële relatie tussen on
derwijs en samenleving definitief de 
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haal' toekomende centrale plaats in 
r.et beleid moet toekenlren. Een poli· 
tieke opgave van ele eerste orde, waar
mee een begin wor-dt geme.akt i~ een 
structuurschets, waarbinnen de begnp

pen tunderend en vool'tbouwonr.i on
derwijs een belangrijke rol spelen. 

Dit is -- kOl't en onvolledig - de 
inhoud van de bmch~rG "Uitoangspun
ten voor onderwijsbeleid" van de 
Werkgroep Onderwijs vûn de Vv'ia,-di 
Beckman-stichting, het wetenschappe
lijk instituut van de PvdA. 

De prese~ltatie van een to~a!e visie op 
een zeer uitgeb'-eid en belangrijk ter
rein als het ond81'wijs is zeker geen 
peuleschil. De poging die hiertoe in 
deze brochure wordt ondernomen, is 
alleen al daamm bewonderenswaard;g. 
Wellicht was de belangrijkste motive-
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ring voor deze studie gelegen in de 
wens, op deze wijze af te kunnen reke
nen met een groot aantal misvattingen 
en misverstanden, die ontelbare analy
ses in ontelbare studies op deelterrei
nen van het onderwijs hebben opge
leverd. Een uiterst moeilijk karwei, met 
een sterk verhoogd bedrijfsrisico. 
Het resultaat is niet zeer hoopgevend, 
het loffelijke van de opzet als zodanig 
ten spijt. Nu is de brochure van betrek
kelijk geringe omvang. Een goede zaak, 
die echter gezien de zeer omvangrijke 
en ingewikkelde stof dwingt tot het 
kiezen van rake, betekenisvolle woor
den binnen het raam van een korte, 
kernachtige analyse. De noodzaak veel 
te zeggen met weinig woorden, heeft 
de commissie dUidelijk parten ge
speeld. Voor Tessel Pol/mann (in Vrij 
Nederland van 27 oktober 1973) leidde 
de manier waarop de commissie de 
grote probleemvelden voor het voet
licht brengt, tot weinig vleiende con
clusies. Die blijven voor haar rekening, 
maar een feit is wel, dat de brochure 
veelvuldig gebruik maakt van begrip
pen (die zonder blikken of blozen uit
gangspunten worden voor het beleid), 
waarvan met reden kan worden ge
steld, dat zij qua inhoud onvoldoende 
óverkomen en derhalve tenminste na
der dienen te worden omschreven. 

OnderwijS en politiek 

De wijze waarop met een sleutelbegrip 

als sociale gelijkheid wordt omge

sprongen, is zeker niet van onzorg

vuldigheid (en onvolledigheid) vrij te 

pleiten. Hetzelfde geldt voor de samen

hang binnen de analyse, die van tijd 

tot tijd vraagtekens oproept. Daar staat 

tegenover, dat op zeer veel voor het 

toekomstige onderwijsbeleid zeer rele

vante verschijnselen de vinger wordt 

gelegd. 

Ordening van deze verschijnselen bin
nen het raam van het onderwijs wordt 
intussen een onderneming waarbij de 
Mammoet in vergelijking kinderspel is. 

Daarom is het van belang hierbij op 
te merken, dat de politieke opgave die 
de vernieuwing van het onderwijsbe
leid nu eenmaal is, een hoeveelheid 
wetgeving vereist die zelfs bij een 
maximum aan flexibiliteit per definitie 
zal blijven achterlopen op de maat
schappelijke ontwikkelingen, zij het dat 
die achterstand tot een minimum kan 
worden teruggebracht. 

Zo bezien is het dan ook geen wonder, 
dat in "Uitgangspunten voor onder
wijsbeleid" de plaatsbepaling van de 
elementen onderwijs en samenleving 
in theOl"ie wel ideaal kan worden ge
structureerd, maar voorlopig zeer dis
cutabel blijft wat betreft de wijze waar
op die wordt ingevuld. In de Structuur

schets - voorzien van geïntegreerd 

kleuter-basisonderwijs, middenschool 

en een educatief centrum ten behoeve 

van de permanente vorming - zijn 

veel nieuwe inzichten op het terrein 

van het onderwijs gesystematiseerd. 

Het tempo waarmee momenteel op het 

politieke vlak een begin wordt gemaakt 

met het onderzoek naar de bruikbaar

heid van dit model - dr. Van Keme

nade was, tot hij minister werd, voor

zitter van de Onderwijswerkgroep die 

dit rapport heeft opgesteld - wijst er 

gelukkig op, dat vernieuwing van het 

beleid (helemaal akkoord overigens) 

op papier iets anders is dan in de 

praktijk. Onderwijijs behoort niet tot 

die sectoren in de samenleving, waar 

men foutieve beslissingen gemakkelijk 

kan corrigeren. Dat besef moet in be

langrijke mate het tempo bepalen. 

J. B. A. Hoyinck* 

* Mr. Hoyinck IS wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming, 
sectie Onderwijs en Wetenschappen. (Red.). 
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De katholieke politieke en sociale actie in Duitsland 
(1900-1940) 

B. Stasiewski: "Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche, 1933-1945", 
deel I, 1933-1934; Mathias Grünewald Verlag, Mainz; 1968. 

N. Junk (Hrsg.): "Im Kampf zwischen zwei Epochen - Lebenserinnerungen", 
(auto-)biografie van Friedrich Muckermann; uitgegeven in de "Veröffentlichu.'lgen 
der Kommission ,cür Zeitgeschichte"; 1973. 

R. Morsey: "Zeitgeschichte in Lebensbildem"; uitC/. Mathias Grünewald Verlag, 
Mainz; 1973. 

In zijn boek "Zeitgeschichte in Lebons
bildem" schrijft R. Morsey, dat de ge
schiedenis van het politieke en sociale 
katholicisme zeer onbekend is. "De 
namen van belangrijke persoonlijkr-e
den, die initiatiefnemers of dragers 
van nieuwe, op de toekomst gerichte 
ontwikkelingen waren, zijn in de ver
getelheid geraakt" (pag. 8). In een 
gesprek dat ik in de vorige zomer met 
de schrijver van het hier bedoelde 
werk mocht hebben, voegde hij aan 
deze woorden nog toe: "Het is merk
waardig, dat juist wij, katholieken, onze 
grote mannen zo gauw vergeten, en 
dit terwijl over katholieke gezagsdra
gers en grote politieke voormannen 
vaak zo negatief geschreven wordt". 

R. Morsey, sinds jaren hoogleraar aan 
de Hochschule für Verwaltungswissen
schaften in Speyer, streeft er naar met 
vele anderen de hier gesignaleerde 
lacunes op te vullen. En wat er in de 
laatste jaren tot beter begrip van het 
politieke en sociale katholicisme in 
Duitsland is verschenen, kan niet an
ders dan bewonderenswaardig worden 
genoemd. Bijzondere aandacht verdie
nen de publikaties van de Kommission 
für Zeitgeschichte, waarvan Dieter 
Albrecht, Andreas Kraus en Rudolf 
Morsey deel uitmaken. Deze commis
sie geeft twee series uit. Serie A 
verzorgt de uitgave van bronnen, waar
bij de hoogste objectiviteit aan de dag 
wordt gelegd, terwijl in serie B de 
resultaten van wetenschappelijk ondel'
zoek worden gepubliceerd. 
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Bisschoppelijke documenten 

Het is bekend, dat de Duitse katholie· 
ken beschuldigd zijn van te grote soe· 
pelheid ten aanzien van het nationaal
socialisme. Inderdaad was het voor 
velen (niet alleen voor katholieken) 
moeilijk hun juiste houding te bepalen 
Aanvankelijk geloofde men nauwelijks 
in een succes van de Hitler-beweging 
Tegen 1930 moest men ernstiger reke
ning houden met een opdringen van 
het nationaal-socialisme. In dat jaar 
en ook daarna hebben de Duitse bis· 
schoppen niet nagelaten er op te wij
zen, dat het nationaal-socialisme in 
strijd was met de katholieke geloofs· 
en zedenleer. We vinden daarvan vol
doende bewijzen in het werk van de 
Bonner hoogleraar B. Stasiewski: "Ak· 
ten deutscher Bischöfe über die Lage 
der Kirche, 1933-1945" (deel I, pag. 
787 e.v.). 
Moeilijker werd de situatie toen Hitier 
op legale wijze (als men tenminste de 
terreur tijdens de voorbereidingscam
pagne buiten beschouwing laat) in 1933 
door Von Hindenburg tot rijkskanselier 
werd benoemd. Vele Duitsers hoopten, 
dat Hitier, eenmaal aan de macht, zich 
meer democratisch zou opstellen, dat 
hij eindelijk orde en rust in Duitsland 
zou brengen, dat het sinds 1918 drei
gende communistische gevaar bezwo
ren zou zijn, dat de enorme werkloos· 
heid zou verdwijnen, dat "de schande" 
van Versailies ongedaan zou worden 
gemaakt. Ook de Duitse bisschoppen 
hebben in die dagen gehoopt, dat al-
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thans politiek gezien met Hitier te 
praten zou zijn. Zij bleven echter hEt 
nationaal-socialisme als wereldbe
schouwing afwijzen en reeds op 10 
februari 193 richtte kardinaal Gräber 
van Freiburg i.B. een waCirschuwend 
woord tot zijn gelovigen, terwijl op 10 
maart 1933 kardinaal Bertram bij Von 
Hindenburg protesteerde tegen allerlei 
onrechtmatige daden van de nat:o~aal
socialisten. 

Op 23 maart 1933 trachtte Hitier in zijn 
regeringsverklaring de christenen ge
rust te stellen, o.m. met de mededeling 
dat zijn regering de rechten van de 
beide christelijke confessies niet zou 
aantasten (pag. 15)1. En in een brief 
van 28 april 1933 aan ka:'dinaal Bel'
tram beloofde Hitier uitdrukkelijk al!es 
te doen om de belangen van de katho
lieken te beschermen. Hij zou instn.:c
ties geven opdat on,echtmatig optre
den tegen priesters en leken niet meer 
zou plaatsvinden (pag. 62). Op grond 
van deze verklaring hebben de bis
schoppen geprobeerd te komen tot een 
coëxistentie met een godsdienst-vijan
dig regime (zoals dat thans nog ge
beurt in zovele links of extreem-rechts 
geregeerde landen). In het boek van 
Stasiewski vinden we daarvan de dui
delijke bewijzen en motiveringen. Kar
dinaal Faulhaber verklaarde op 24 
maart 1933, dat in zijn kerkprovincie 
slechts een Benedictijner abt (AI ban 
Schach!eiter) met de nationaal-socialis
ten samenwerkte (pag. 21). 

Muckermann 

Een zeer scherpe beschl'ijving van de 
situatie geeft Friedrich Muckermann in 
zijn door N. Junk geredigeerde auto
biografie: "fm Kampf zwischen zwei 
Epochen - Lebensc,'·;;-;.'lerungen" (pag. 
524 e.v.). Muckermann schi!carde de 
situatie van de Duitse katholieken zo
als hiervoor geschetst, maar hij spa8' 
~e zijn geloo(sgcnofen zUC) kritiek niet. 
Hij vond dat vele bisschopr;en te veGI 
vertrouwen hebben g8had in de valse 
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verklaringen van Hit l0r, maar mosst 
toegeven, dat de situatie, vooral in het 
begin, bijzonder moeilijk te doorzien 
was. Volgens Muckermann waren de 
bisschoppen het onderling niet altijd 
eens over de te volgen methode, maar 
waren zij in geloofsvragen volkomen 
één (pag. 560). 

De autobiografie van Muckermann, 
door hem tijdens zijn Odyssee door 
Europa geschreven (hij kon van bron
nen of literatuur niet eens gebruik 
maken), geeft een belangwekkend 
beeld van het Duitsland vóór en ná 
de catastrofe van 1918 en van de 
opkomst van het nationaal-socialisme. 
Het omvangrijke werk is bijzonder 
boeiend gecomponeerd en is én als 
document humain én als beschrijving 
van de politieke, sociale en culturele 
toestanden in Duits!and van grote 
waarde. 

Portretten 

Niet in de serie van de Kommission 
{Or Zeitgeschichte opgenomen, maar 
wel aansluitend aan de bedoelingen 
van de commissie dient men het in de 
aanvang van dit at'tikel genoemde boek 
van R. Morsey: "Zeitgeschichte in Le
bensbifdern" te noemen. Dit boek be
vat 21 korte, maar scherpe levensbeel
den van figuren uit het katholieke poli
tieke en sociale leven in de decennia 
vóór 1940. Zeven schetsen zijn ge
schreven door R. Morsey. Het gehele 
werk is, mede door een uitvoerige 
bronnen- en literatuuropgave, voor een 
bestudering van de toestanden in 
Ou its!and vóór 1940 van bijzondere 
waaarde. De tegenstellingen tussen 
rechts- en links-katholieke figuren ko
men in de verschillende essays duide
lijk en menselijk naar voren. De schrij
vers hebben niets willen verdoezelen 
(zoals in het geval van de Zentrum
leide;, L !<aas), maar juist door een 
zeer objectieve weergave van de fei
ten hebben zj 2anzienlijk bijgedragen 
tot een rechtvaardiger oordeel ove:' 
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mensen van wie zo vaak wordt be
weerd, dat zij een moderne ontwikke
ling in de maatschappij hebben tegen
gewerkt of zelfs de weg voor het 
nationaal-socialisme zouden hebben 
vrijgemaakt. Dit geldt ook voor de 
veelomstreden figuur Ludwig Kaas, 
die in dit boek principiëler naar voren 
komt dan hij veelal voorgesteld wordt. 

Het is niet mogelijk dieper op ieder 

opstel in te gaan, maar ik zou toch in 
het bijzonder de aandacht willen vesti· 
gen op de bladzijden die gewijd zijn 
aan kardinaal G. Kopp, Georg Graf von 
Hertling, Franz Hitze, Matthias Erzber· 
ger, Heinrich Brauns, Joseph Wirth, 
Heinrich Brüning en kardinaal A. 
Bertram. 

J. P. Gribling* 

* Zie voor de personalia van dr. Gribling de aantekening bij zijn artikel in dit nummer. (Red.). 
1 Na deze verklaring stemde de gehele Zentrum-fractie bij "nonde van L. Kaas voor de door 
Hitier gevraagde machtigingswet (R. Morsey: "Ludwig Kaas". in: .. Zeitgeschichte in Lebens· 
bildern", a.w .. pag. 263 e.v.). 

Apartheid in de praktijk 
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,)e hoeft er niet geweest te zün - apartheid in de praktük"; uitg. Ten Have, On1 
Baarn; 1973; 145 pag.; f 7,90 Andr 

De titel van deze documentatie slaat 
natuurlijk op de bewering dat je in 
Zuid-Afrika moet zijn geweest om het 
recht te hebben een oordeel te vellen 
over de apartheidspolitiek. Dit boek, 
dat tot stand is gekomen met mede
werking van de VN-voorlichtingsdienst 
in Den Haag, toont nog weer eens aan 
dat die bewering onzindelijk is. Het 
bevat de vertaling van twee Engels
talige publikaties, voorafgegaan door 
een historische inleiding van Ben van 
Kaam. 

De lezer leert de perfect georgani
seerde rassendiscriminatie in Zuid
Afrika hier als het ware kennen uit de 
eerste hand, nl. uit een opsomming van 
300 punten uit Zuidafrikaanse wetten 
en verordeningen, met vermelding van 
de vindplaatsen. Deze apartheidscata
logus is, in opdracht van het VN
secretariaat, samengesteld door prof. 
Leslie Rubin, voormalig lid van de 
Zuidafrikaanse Senaat. De bedoeling is 
kennelijk geweest deze citaten voor 
zichzelf te laten spreken; terecht, want 
de houdgreep waarmee de Zuidafri
kaanse staat elk individu in dit land 
(ook de blanken) omklemt, kan nauwe
lijks doeltreffender worden gedemon-
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streerd. Ook wie goed op de hoogte is 
van de toestand in Zuid-Afrika, zal in 
deze samenvatting heel wat bepalingen 
vinden die hij nog niet kende. 
In de inleiding van prof. Rubin wordt 
overigens ten onrechte gesuggereerd 
dat de apartheidswetgeving pas dateert 
vanaf 1948, het moment waarop de 
Afrikaners de parlementaire meerder
heid veroverden. In werkelijkheid zijn 
ook al onder het bewind van de Engels
taligen diverse discriminerende bepa
lingen uitgevaardigd. Een aantal daar
van - bijv. uit wetten die dateren van 
1912, 1925 en 1945 - zijn trouwens 
in deze publikatie geciteerd. 

Het tweede deel van het boek wordt 
gevomrd door een "Apartheidsquiz", 
een vertaling van een publikatie die het 
Oefence and Aid Fund in 1972 in Lon
den heeft uitgegeven. In de vorm van 
vraag en antwoord, à la de katechis
mus van weleer, wordt de lezer bondig 
geïnformeerd over de samenstelling 
van de bevoking, het regeringsstelsel, 
de uitgangspunten van de ("blanke") 
partijen, de rechten c.q. de rechteloos
heid van de diverse bevolkingsgroepen, 
de gedwongen scheiding van de ver
schillende bevolkingsdelen, de apart-
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heidspolitiek in het bedrijfsleven en 
In het onderwijs, de censuur, enz. 

De uitgever prijst deze documentatie 
aan als eeil "onweerlegbam documen
tatie over de apartheid", die "voorgoed 
een eind maakt aan het argulT,ent dat 
wie zich een oordeel over de apartheid 
in Zuid-Afrika wil vormen, er eerst ge
weest moet zijn". Dergelijke loftuitin
gen van uitgevers over eigen publika
t,es moeten meestal met een flinke 
schep zout worden genomen. In dit 
geval dekt de vlag de lading wel zo 
ongeveer, al kleeft aan de documen-

tatie-vorm natuurlijk wel het nadeel 
dat het boekje geen prettig leesbare 
stof vormt. Belangrijker is, dat de ge
boden informatie in feite niet meer is 
dan een aantal stukjes uit de omvang
rijke en bijzonder ingewikkelde puzzel 
die de apartheidswetgeving is. Met 
andere woorden: het is niet zo dat je 
alleen maar even de inhoud van dit 
boekje tot je hoeft te nemen, wil je 
voldoende inzicht hebben in de prak
tijk van de apartheidspolitiek. 

H. G. Cloudt* 

, De heer Cloudt is adjunct-directeur van het Centrum voor Staatkundige Vorming. (Red.). 

Ontvangen publikaties 
Andriessen, profiel van een politicus 

Door Hans van der Werf; uitg. Meu
lenhoff, Baarn; 1974; 103 pag.; f 7,90. 
In de reeks "Profielen van politici" 
komt deze keer mr. Andriessen, frac
tievoorzitter van de KVP in de Tweede 
Kamer, aan bod. Van der Werf, chef 
politieke redactie van het NOS-jour
naal, belicht een aantal facetten van 
de maatschappelijke carrière en het 
politieke credo van Andriessen. Cita
ten uit redevoeringen en publikaties 
werken daarbij verhelderend. De KVP
leider vertelt openhartig over zijn ge
zin, zijn werk, zijn politieke opdracht 
en zijn partijgenoten. Hij belicht de 
stromingen in zijn partij, de confronta
tie rechts-links, en de plaats die de 
KVP in het huidige politieke stelsel 
inneemt. Andriessen, via de woning
bouw in de politiek gekomen, geeft 
bovendien zijn visie over volkshuis
vesting, hij vertelt over zijn voornaam
ste politieke tegenspelers (Den Uyl, 
Wiegel, De Gaay Fortman jr.), en ten 
slotte werpt hij een blik vooruit naar 
1984. 

Confessionaliteit en politiek 

Een nummer van Eltheto, tijdschrift 
over godsdienst en politiek; uitg. 
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NCSV, Zeist; november 1973; 77 pag.; 
f 15,- per jaar; verschijnt 4 maal. 

In dit nummer wordt de vraag behan
deld op welke wijze en met welk effect 
confessionele organisaties invloed uit
oefenen op de politieke processen in 
Nederland. Het bevat artikelen over de 
invloed van de religie op de confessio
nele vakbeweging (Jeroen Sprenger), 
over politiek handelen en christelijk 
geloof (Willibrord Ronnes) en over een 
toetsing van de christelijke pol itiek, 
i.c. CCP in Eindhoven versus Proloog 
(Wilbert Willems). Naast deze artikelen 
zijn een tweetal teksten opgenomen 
die qua inhoud bij het voorgaande aan
sluiten. De eerste is een bijdrage van 
Paolo Freire over de revolutionaire rol 
van de kerken in Zuid-Amerika. De 
tweede is een bijdrage van Jel van 
Dijk-Engelen: "Vorming en opleiding 
en haar impliciete ideologie", een po
ging om licht te werpen op de ideolo
gische programmering die ingebouwd 
is in onderwijs en vorming in "het kapi
talistische Westen". 

Polarisatie en structurele hervormingen 

Themanummer van Civis Mundi; Van 
Stolkweg 10, Oen Haag; januari
februari 1974; 44 pag.; f 5,50. 

Dit nummer bevat een negental artike-
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len over polarisatie. Prof. De Valk 
draagt materiaal aan voor een discus
sie. Prof. Hoogeiwerf belicht de pola
risatie in de Nerbrlandse politiek. Dr. 
Van Gils doet dat wat betreft de krijgs
macht en dr. Ter Steeg wat betreft de 
kerk. Mr. Jurgens plaatst enige kant
tekeningen, en prof. A.lbeda richt zich 
op het sociaal-economisch leven. De 
bijdrage van prof. Landheer gaat over 
polarisatie in de wereld maatschappij. 
Dr. Kramer en dr. Couwenberg be
schouwen het begrip ten slotte als 
symptoom van een middel tot veran
dering, resp. als een normaal verschijn
sel in onze Westerse cultuur. 

Invloed van bedrijven op de over~~eid 

Een empirische studie over de ver
deling van maatschappelijke invloed; 
door G. P. A. Braam; uitg. Boom, Mep
pel; 1973; 341 pag.; f 24,50. 

De schrijver, docent sociale problemen 
en sociaal beleid aan de Rijksuniversi
teit te Groningen, speurt in deze dis
sertatie naar een beeld van de opvat
tingen en de handelwijze van de burger 
ten opzichte van de overheid, maEl, 
ook naar een beeld van het overheids
beleid zelf. Hij onderzoekt met name 
de invloed die bedrijven op de Neder
landse overheid uitoefenen. Hij maakt 
dUidelijk dat er behoefte is aan goede 
methoden om invloed en macht vast 
te stellen. Immers, beide liggen ten 
grondslag aan tal val1 maatschappelijke 
problemen, en de meningen zijn ver
deeld over wie als invloedrijk of mach
tig moet worden aangemerkt. Men kan 
denken aan regering, ambtenaren, 
grote bedrijven, banken, technocraten, 
vakbonden, en pressiegroepen. De er
varingen die Braam bij zijn onderzoek 
heeft opgedaan, wettigen de hoop dat 
zijn methode, m.b.t. de invloed van 
bedrijven, meer algemeen toepasbaar 
is en dienstbaar kan zijn aan een 
kritische begeleiding van het over
heidsbeleid. 
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Binnenklimaat en energieverbruik 

Rapport van de Werkgroep Binnen!dl
maat en Energieverbruik van de Ne
derlandse Gasunie, het TNO-Delft, de 
Nationale Woningraad en het TNO voor 
Bouwmaterialen en Bouwconstructies
Rijswijk; correspondentie-adres: I\:e
derlandse Gasunie, Groningen; 1973; 
160 pag.; prijs niet aangegeven. 

De werkgroep heeft onderzocht op 
welke wijze in onze woningen een zo 
hoog mogelijk rendement van elke 
kubieke meter aardgas kan worden 
verkregen. Daaraan is gekoppeld een 
onderzoek naar bruikbare adviezen 
voor ieder die bij het bouwen is be
trokken, dus ook voor de bewoners 
van de woning zelf. Het onderzoek, in 
september 1972 gestart, werd in okto
ber 1973 afgerond. Het bevat o.a. be
schouwingen over cle gangbare bouw
kundige omstandigheden, het warmte
verlies van de woning, de aanvoer van 
warmte naar de woning, de energie
balans van de woning, en de effecten 
van veranderingen in de isolatie. Aan 
het slot zijn aanbevelingen opgenomen 
op bouwkundig gebied, op installatie
gebied, en voor de bewoner. 

Het bevolkingsvraagstuk 

Interimrapport van de Staatscommissie 
Bevolkingsvraagstuk (commissie-Mun
tendam); uitg. ministerie van Volksge
zoncJheid en Milieuhygiëne, Leidschen
dam; 1973; 92 pag.; prijs niet aan
gegeven. 

De meel-derheid van de commissie acht 
de tijd nog niet rijp voor de uitspraak 
dat het bevolkingsaantal in ons land 
snel moet dalen. De commissie be
veelt unaniem aan een aantal prakti
sche stappen te ondernemen waardoor 
het bevolkingsprobleem kan worden 
aangepukt. Het p~rlement en de rege
ring zouden meer dan tot nu toe bij 
wetgeving en regeringsmaatregelen de 
demografische ontwikkeling in het oog 

Politiek perspectief, maart/april 1974 

moet, 
bijsla 
eens 
comn 
terde 
lijk r 
door 
gebo 
krijg6 
wijs 

Afret 

"Me( 
bij al 
cahi€ 
Sam, 
Blan, 
76 p 

Dit 
aan 
ties 
omd 
over 
en ~ 

men 
sen 
Van 
die 
tege 
best 
beid 
en I 
dam 
opzi 
het 
gele 
we rI 
plan 
zon( 
drag 
hinc 
Juyr 
vam 
te). 
ger! 
keli 
ten 
aelt 
don 
thol 



moeten houden. Het effect van kinder
bijslag en belastingfaciliteiten zou nog 
eens moet enworden bestudeerd. De 
commissie pleit verder voor meer in
terdepartementale integratie op ambte
lijk niveau, voor hulpverlening waar-

, door de wensen t.a.v. kindertal en 
geboortebeperking een groter effect 
krijgen, en voor uitbreiding van onder
wijs en voorlichting op dit terrein. 

Afremming bevolkingsgroei 

"Meer minder mensen; moeilijkheden 
bij afremming van de bevolkingsgroei"; 
cahier nr. 15 in de serie Internationale 
Samenwerking van de NOVIB; Van 
Blankenburgstraat 6, Den Haag; 1974; 
76 pag.: f 5,-. 

Dit cahier wil een bijdrage leveren 
aan de discussies over de consequen
ties van de bevolkingsgroei, te meer 
omdat men in allerlei kringen tot de 
overtuiging is gekomen dat afremming 
en groei van de bevolking nauw sa
menhangen met de ontwikkelingskan
S2n van een volk, van een land. Dr. 
Van Keep beschrijft de weerstanden 
die er in het huwelijk, hier en ginds, 
tegenover de regeling van geboorten 
bestaan. H. de Gans en A. Kuijsten, 
beiden verbonden aan het Planologisch 
en Demografisch Instituut in Amster
dam, wijzen op de drempels die in dit 
opzicht ook binnen de maatschappij en 
het gevoerde overheidsbeleid worden 
gelegd. Mevrouw Pillai, die in India 
werkzaam is bij de afdeling gezins
planning van het departement voor Ge
zondheid in Bombay, laat in haar bij
drage de probleemvelden binnen t~et 

hindoeisme zien. De islamoloog G. 
Juynboll schrijft over de weerstanden 
vanuit de moslim-gemeenschap (Egyp
te). De ontwikkelingssocioloog E. La
gerberg van het Instituut voor Ontwik
kelingssamenwerking te Tilburg plaatst 
ten slotte enige kanttekeningen bij de 
actuele discussie binnen het christen
dom, in het bijzonder binnen de Ka, 
tholieke Kerk. 

Integratie kleuter- en basisonderwijs 

"Samen of apart", verslag van het 
RONO-project m.b.t. de integratie van 
het kleuter- en basisonderwijs, samen
gesteld door drs. H. J. P. Jurgens; uitg. 
Woters-Noordhoff, Groningen; 1973; 
100 pag.; prijs niet aagegeven. 

De Regionale Omroep Noord en Oost 
hielp mee aan een project dat als 
doel had: het op gang brengen van 
het denken over een geïntegreerde 
onderwijsstroom van 4- tot 12- jarigen 
in een zo groot mogelijke kring. Het 
boekje bevat enige fragmenten uit de 
RONO-radioprogramma's die gewijd 
waren aan de integratie van het kleu
ter- en basisonderwijs. Verder zijn er 
in te vinden de openingstoespraak en 
de algemene inleiding van een discus
siedag die op 20 juni 1973 in Groningen 
over dit onderwf):-p we'-u gehouden. 
Tevens is opgenomen een aantal frag
menten uit de algemene fOI'umdiscus
sie. Ook de inleidingen op deze dis
cussiedag zijn er in terug te vinden, en 
wel O.a. over de integratie gezien van
de ontwikkelingsfasen van het kind, 
de bestuurs-, beleids- en organisatori
sche problemen, de ouderparticipatie, 
en de problematiek van de opleidingen. 

Democratisering onclerw:js 

"Bij u, over u. . met u; kanttekeningen 
bij interne democratisering van het 
onderwijs", door J. H. Ligteringen; uitg. 
Christelijk Pedago::Jisch Studiecentrum, 
Hoevelaken; 1973; 101 pag.; f 12,50. 

De auteur onderwerpt het beleid van 
de overheid inzake het beheer van on
derwijs en onderwijsvernieuwing aan 
een kritische beschouwing. De aan
leiding voor de analyse van dit over
heidsbeleid is de Nota over het onder
wijsbeleid 1973, die voor de schrijver 
niet zozeer de mening vel-tolkt van de 
toenmalige bewindslieden alswel een 
weer'gave is van kennelijk ten depar
temente heersende ideeën. Ligteringen 
gaat na hoe de overheid zich een in-
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terne democratisering indenkt; zij is 
immers een belangrijke partner dien
aangaande. Is de houding van de over
heid terecht of niet, bevorderend of 
tegenwerkend? Zijn er waarden of nor
men waaraan haar houding en de onze 
getoetst kunnen worden? 

Pers en persvrijheid 

Door A. den Doo/aard; verschenen 
t.g. v. het 125-jarig bestaan van het 
dagblad Oe Gelderlander; 1974; 232 
pag.; prijs niet aangegeven. 

Een journalist schrijft niet voor zichzelf 
maar voor de lezers. Maar hij kan die 
lezers enkel behoorlijk voorlichten in 
een maatschappij waarin vrijheid van 
nieuwsgaring bestaat en vrijheid van 
drukpers. Wat betekent vrijheid in ons 
beschavingsbeeld en wat verstaat men 
er elders onder en welke gevolgen 
hebben de verschillende vrijheidsop
vattingen voor de pers? Den Doolaard 
loopt met deze vragen een aantal lan
den resp. werelddelen af, en bekijkt de 
situatie aldaar: Zuid-Amerika, Afrika, 
Azië, Griekenland, Turkije, Tjechoslo
wakije, Spanje en ook ons eigen land. 
Uit zijn beschouwingen krijgt men een 
bedroevende indruk; in Nederland 
heerst althans een uitzonderlijke toe
stand. Schrijver spreekt over "een ge
lukkige eilandpositie", als hij ons land 
bedoelt (tolerantie!); bijna overal el
ders is het met de persvrijheid minne
tjes gesteld. 

Op zoek naar jezelf 

Reisbrieven uit Amerika, door Leo 
Lion; uitg. Van Loghum S/aterus, De
venter; (serie Leven en Welzijn); 1973; 
160 pag.; prijs niet aangegeven. 

Leo lion maakte in 1971 een studiereis 
door de VS langs diverse centra voor 
gezinstherapie en traningen in tussen
menselijke relaties. Deze reis werd o.a. 

8Q 

mogelijk gemaakt door financiële steun 
van CRM. Door zijn plotselinge dood 
in maart 1972 leek het er op dat zijn 
nog niet uitgewerkte verslagen tot 
vergetelheid gedoemd zouden zijn. Ze 
zijn nu echter toch gepubliceerd, door 
een aantal medewerkers van de vak· 
groep sociale psychologie van de Nij
meegse universiteit. lion vertelt over 
zijn ervaringen met verschillende me
thodieken zoals gezinstherapie, psy
chodrama, leergroepen in het onder
wijs, en met de verschillende personen 
die hij in hun werk leerde kennen. De 
ontdekking van de groep als middel 
van verandering had vooral zijn belang
stelling. Daarbij kon het zowel gaan 
om herstel van beschadigde betrek
kingen en functies, als om de uitbrei
ding van de menselijke mogelijkheden 
in de beweging, gericht op persoon
lijke groei. 

Suriname, neokolonie in rijksverband 

Door G. 1. Kruijer; uitg_ Boom, Meppel; 
1973; 309 pag.; f 19,90. 

De auteur, hoogleraar toegepaste so
ciologie aan de Universiteit van Am
sterdam, maakte een studie over Suri
name en over een meer algemeen ver
schijnsel: het neokolonialisme of im
perialisme. Suriname is ontwikkelings
gebied; in termen van internationale 
machtsrelaties betekent dat: economi
sche, politieke en culturele afhanke
lijkheid. Afhankelijkheid van de voor
malige koloniale heerser, maar ook 
van de beheerser van het Amerikaanse 
subcontinent, de Verenigde Staten. Op 
welke wijze kan Suriname zich bevrij
den uit die gebondenheid en reële 
wunst putten uit emancipatie en onaf
hankelijkheid? Kruijer geeft twee we
gen aan, twee ontwikkelingsstrategieën 
waarmee werkelijke zelfstandigheid be
reikt kan worden: die van een kapita
I istische welvaartsstaat, en d ie van een 
socialistische maatschappij. 
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De "derde weg" in de 
niet noodzakelijkerwijs 

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

politiek: 
confessioneel 

Het beeld dat politieke partijen van de mens in hun samenleving hebben, 
is meestal gekleurd door ideologie, religie en/of traditie. Een interes
sante bijdrage tot een meer "objectief" beeld treft men aan in de 
humanistic psychologyl, waarvan A. H. Mas/ow een der grondleggers 
is2. Deze vrij jonge stroming in de psychologie richt zich bij haar onder
zoek op de gezonde mens in zijn totaliteit, en verzet zich tegen het 
uiteenrafelen van de mens in afzonderlijke studie-objecten. De gezichts
punten die uit een dergelijke poging tot een totaalbeeld voortkomen, 
hebben ontegenzeglijk pol itieke consequenties. 

In dit artikel wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van Maslows 
theorie met betrekking tot fundamentele menselijke behoeften, en ver
volgens wordt getracht de samenhang aan te geven met enkele pol itieke 
problemen (met name de decentral isatieproblematiek). Ten slotte wordt 
nagegaan in hoeverre het voortbouwen op Maslows ideeën leidt tot 
een "derde weg" in de politiek en in hoeverre deze richting parallel 
loopt met de huidige christen-democratische koers. 

Mas/ows visie op de fundamentele behoeften 

De fundamentele menselijke behoeften worden door Maslow ingedeeld 
in vijf groepen. De volgorde van deze groepen ligt vast: ieder mens 
richt zich op een bepaald moment in hoofdzaak op de bevrediging van 
behoeften die tot één enkel niveau behoren. De "lagere" behoeften zijn 
grotendeels bevredigd en spelen geen rol meer, terwijl de "hogere" 
behoeften nog slechts in potentie aanwezig zijn. Eenieder is geneigd 
veel te verwachten van bevrediging van de actuele, sterkst levende 
behoefte, terwijl deze bevrediging in werkelijkheid leidt tot het verschij
nen van de volgende behoeftengroep als hindernis op de weg naar 
geluk. De vijf behoeftenniveaus zijn: 

al F y s i 0 log is c heb e hoe ft en, rechtstreeks gedicteerd door 

• Dr. De Vries is in 1972 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op een proefschrift over 
een chemisch onderwerp gepromoveerd in de wiskunde en natuurwetenschappen. Tot voor kort 
was hij als dienstplichtige werkzaam bij de Interne Voorlichtingdienst van de Koninklijke Lucht
macht. Thans is hij verbonden aan het KoninklijkeiShelI Laboratorium te Amsterdam. (Red.). 

I Zie bijv. drs. 1. Koolbergen-Leeninga. in "Intermediair". 18 januari 1974. 
1 Het hier besproken gedeelte van Maslows theorieën is weergegeven in A. H. Maslow: "Moti
vatie en persoonlijkheid" (Nederlandse vertaling; uitg. Lemniscaat. Rotterdam. 1972); Colin 
Wilson: "Van Freud naar Maslow" (id .. 1973); en A. H. Maslow: "Ontplooiing" (id .. 1972). 
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het lichaam. Deze behoeften, die o.a. leiden tot de behoefte aan water 
of voedsel, zijn de krachtigste van alle; voor de bevrediging hiervan 
kunnen alle menselijke vermogens worden ingeschakeld. 

b) Vei I i g hei d s b e hoe f ten: de mens heeft een sterke drang zich 
te vrijwaren tegen pijn en angst, natuurrampen, misdaad, tirannie. Hij wil 
leven in een voorspelbare wereld of in een wereld waarin hij machtige 
beschermers heeft. Ook de behoefte aan veiligheid kan bij onvoldoende 
bevrediging het menselijk gedrag volkomen bepalen, maar in onze 
samenleving komt dit in die mate bij gezonde volwassenen niet voor. 
Maar het gaat hier ook om degene die de wereld ervaart als overwel
digend, dreigend, vijandig, en die zich als gevolg daarvan machteloos, 
minderwaardig of genegeerd voelt. Overeenkomstig het uitgangspunt 
zullen vooral deze mensen, die dicht bij de "veiligheidsgrens" leven, 
geneigd zijn een hoge prijs (bijv. dictatuur) te betalen voor het be
veiligen van de wereld om hen heen. 

c) De be hoe ft e a a n s a a m hor i g hei den I ie f de; wie de 
reeds genoemde behoeften kan bevredigen, zal sterk verlangen naar 
hartelijke betrekkingen met anderen en naar een plaats in zijn groep 
of gezin. Zijn geluk wordt het meest bedreigd door verstoting, een
zaamheid, wortelloosheid, het ontberen van echte vrienden. Frustratie 
van deze behoeften (die aansluiten bij de Freudiaanse benadering) 
leidt tot neurotisch gedrag; op dit moment is het in onze samenleving 
vooral deze behoefte die onvoldoende bevredigd wordt. Ook de meeste 
vormen van onaangepast gedrag staan in verband met het tekort aan 
contact, intimiteit, saamhorigheid en groepsleven. Deze behoefte tot 
identificatie kan ook misbruikt worden, bijv. bij het scheppen van een 
zogenaamde gemeenschappelijke bedreiging of tegenstander (een be
langrijk element bij het ontstaan van de autoritaire stromingen van onze 
tijd). 

d) De be hoe f tea a n ach tin g; dit niveau omvat de behoefte aan 
respect of achting van anderen (een zekere reputatie, prestige), en, 
daarmee samenhangend, het verlangen naar een hecht gefundeerd 
zelfvertrouwen en naar waardering voor zichzelf. Bevrediging van deze 
behoeften geeft iemand een doel in deze wereld, hij voelt zich nodig 
en nuttig. 

e) D e b eh 0 e f tea a n "z elf - act u a I i ser i n g"; dit is de drang 
om in het leven te bereiken waartoe je als mens jezelf in staat acht, 
dus het verlangen naar autonomie, kennis, begrip. De "volledig ge
zonde" mens die dit niveau heeft bereikt, kenmerkt zich door natuur
lijkheid, het vrij zijn van angst en schuld, aanvaarding van zichzelf en 
anderen, en inzicht in de samenhang der dingen om hem heen. Het 
verschijnen van deze behoefte hangt samen met bevrediging van de 
voorafgaande, en volgens Maslow is dit nog voor slechts weinig mensen 
de meest actuele behoefte. 
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Politieke consequenties van Mas/ows visie 

Een algemeen aanvaard uitgangspunt is, dat de overheid zoveel mogelijk 
in gelijke mate de belangen van al haar burgers dient te behartigen. 
Deze gedachte is gebaseerd op onze nationale solidariteit en betekent 
onder meer dat de zwaarste lasten op de sterkste schouders rusten. 
Een uitspraak als deze lijkt nogal vanzelfsprekend en vrijblijvend, maar 
doorslaggevend is, welke behoeften men dan aan de burgers toeschrijft. 
Men kan bijvoorbeeld bij Marx' visie, waarin het bevredigen van de 
behoeften a en b centraal staat terwijl het nastreven van de andere, 
niet-collectieve behoeften wordt gezien als een vlucht uit de realiteit 
of het ontduiken van verantwoordelijkheid. 

Zoals bleek in de vorige paragraaf, volgt echter uit de meer eigentijdse 
visie van Maslow dat de aandacht thans gericht moet worden op de 
bevrediging van c, d en e (saamhorigheid, respect, e.d.) als de meest 
actuele behoeften. Opvallend hierbij is het individuele karakter van de 
genoemde behoeften en het ontbreken van zuiver materiële verlangens. 
Dit laatste betekent natuurlijk niet, dat niet zeer velen materiële be
hoeften zouden nastreven, maar wel dat deze behoeften niet fundamen
teel van aard zijn: het zijn eerder symptomen van de genoemde funda
mentele behoeften. 
Zo kan bijvoorbeeld "consumptie als rituele handeling" een symptoom 
zUn van de behoefte om ergens bij te horen, om mee te tellen, of een 
surrogaat voor intermenselijke relaties. Evenzo kan in een samenleving 
waarin rijkdom bewonderd wordt, het mateloos streven naar rijkdom 
een symptoom zijn van de behoefte aan bewondering of achting. Als 
gevolg hiervan leidt het bereiken van een bepaald vermogen niet tot 
bevrediging, tenzij het duidelijk uitsteekt boven het bezit van degenen 
die als referentie fungeren. Hetzelfde geldt voor het inkomen: van groot 
belang is de waardering voor de geleverde prestatie die er schijnbaar 
door wordt uitgedrukt. Deze graad van waardering wordt afgemeten 
door vergelijken met de naaste omgeving (niet met bijv. collega's in 
andere landen). 
Tal van andere voorbeelden tonen eveneens aan, dat Maslows theorie 
bijdraagt tot het zorgvuldig taxeren van de in onze maatschappij levende 
behoeften. Bij veel eigentijdse stromingen treft men eveneens het 
gevoel aan, dat de grote problemen niet zozeer op het economische 
maar veeleer op het menselijke vlak liggen3 en te maken hebben met 
het "klimaat" van onze samenleving (o.a. emancipatiebewegingen, 
protesten tegen de consumptiemaatschappij en tegen ongebreidelde 
groei, de Amerikaanse counter-culture4, de terug-naar-het-Iand-stro
mingen, (semi-) religieuze revivals). De verworvenheden van economie 

3 Volgens "De Nederlandse kiezer '73'" (Samson, Alphen aan de RUn, 1973) vindt 73 % van de 
kiezers dat ze genoeg verdienen om de dingen te kopen die ze echt nodig hebben. 
4 Uitvoeriger besproken in een vorig artikel in "Politiek perspectief", november/december 1972, 
pag. 49. 
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en techniek hoeven niet afgezworen te worden, maar zijn veeleer de 
materiële basis die vernieuwing mede mogelijk maakt. 

Voor veel politici is een aanpassing aan bovenstaande moeilijk grijpbare 
behoeften (c, d en e) niet aantrekkelijk. Deze behoeften zijn niet in 
cijfers uit te drukken en een rechtstreekse aanpak is vrijwel onmogelijk. 
Bovendien wordt de "klimaatsverbetering" waar de overheid voor zou 
kunnen zorgen, niet duidelijk door de kiezers geëist: de meesten zien 
nauwelijks dat er een verband bestaat tussen het politieke spel en de 
privé-problemen die hen intens bezighouden. Toch wordt in de laatste 
jaren de samenhang tussen samenlevingsklimaat, psychische problemen 
en lichamelijke klachten steeds meer onderkend. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de psycho-sociale achtergrond van ziektegedrag, dat in veel ge
vallen eerder probleemgedrag is. En als, volgens bepaalde maatstaven, 
50 % van onze bevolking in een stress-situatie Ieefts (met oververmoeid
heid en lichamelijke klachten) en 80 % min of meer neurotisch is6 , dan 
is te begrijpen waarom onze samenleving ooit "ziekmakend" genoemd 
is. Minder opzienbarend, maar toch relevant is ook het onbehagen over 
het doelloze en het weinig menselijke van onze samenleving, de daaruit 
voortkomende nostalgie en het wantrouwen tegenover de macht? 
Deze situatie is geleidelijk ontstaan en omdat we steeds druk bezig 
waren met urgente en meer concrete problemen, zijn we dit alles 
normaal gaan vinden. Velen menen dat het hier om ongewenste maar 
helaas onvermijdelijke nevenverschijnselen van de vooruitgang gaat. 
Maslows visie staat daar lijnrecht tegenover: deze zogenaamde neven
verschijnselen zijn juist de hoofdzaak, omdat het hier immers om funda
mentele behoeften gaat. Het is van essentiële betekenis als de maat
schappij voor te veel mensen onoverkomelijke problemen op persoon
lijk vlak schept, ook al wordt dit door de betrokkenen aan zichzelf of 
aan het noodlot geweten. 

In de praktijk van dit moment stelt de overheid de economische proble
matiek centraal; ze gaat er schijnbaar van uit, dat andere problemen 
hier als het ware uit voortkomen en dus als in een soort volg reactie 
vanzelf opgelost zullen worden. Deze wijze van benaderen brengt de 
overheid over op de samenleving: als ze bijvoorbeeld inkomensnivel
lering sec tot kernpunt van haar beleid maakt, gaat de betekenis van 
een groot inkomen hoger aangeslagen worden, terwijl de lagerbetaalde 
zich wel kneus, domoor of slachtoffer moet voelen. Het is een illusie 
te menen, dat het hieruit voortkomende streven naar groei op een ge
geven moment ophoudt (bijv. bij "een menswaardig bestaan voor allen"). 

, Onderzoek door de medisch·socioloog dr. C. Aakster (zie o.a. de Volkskrant, 9 februari 1974). 
6 Zie o.a. Samuel I. Greenberg: "Neurose is een pijnlijke manier van leven" (Nederlandse ver· 
taling; uitg. Bosch & Keuning, Baarn, 1972), pag. 62. In de Inleiding merkt dr. Herman Musaph 
op: "Preventie van neurosen ligt op het sociale vlak en is niet weg te denken uit de politieke 
filosofie" 
7 Ook minister Lubbers heeft onlangs gewezen op de "nare trekken" van onze welvaartsstaat, 
zoals ontevredenheid en jaloezie, die het vinden van de juiste oplossingen voor het sociaal
economisch beleid ernstig bemoeilijken en in West-Europa vele politieke crises veroorzaken. 
(NRC-Handelsblad, 13 maart 1974). 
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Om een evenwichtiger toestand te bereiken moet men de betekenis 
van inkomen en bestedingen niet centraal stellen, maar relativeren. 
Zolang echter de overheid geen andere trend aangeeft, lijkt het of er 
vrijwel uitsluitend financiële behoeften bestaan en of alleen de laagst
betaalden in Nederland problemen ondervinden. 
Ook kan een problematiek om electorale redenen bewust verschoven 
worden van de moeilijk hanteerbare realiteit naar simpele, concrete 
leuzen. De kiezers wordt voorgehouden dat ze bedreigd of benadeeld 
worden; zo'n simplificatie wordt dan vaak aangeprezen als duidelijkheid. 
Een treffend voorbeeld van de lage dunk die men in zo'n geval van de 
kiezers heeft, is de recente verkiezingspropaganda van PvdA en VVD 
waarin deze partijen zich aanprijzen als voorvechters van de bruto
inkomens beneden f 35.000 resp. boven f 17.500. Van dit type politiek 
is, behalve wellicht voor de betrokken partijen, niet veel te verwachten. 

Een concreet voorbeeld: decentralisatie 

De tegenstelling tussen het alomtegenwoordige en alwetende overheids
apparaat en de gewone burger, die dit apparaat onmogelijk meer kan 
overzien of beïnvloeden, is overbekend. Om de hiermee samenhangende 
frustratie tegen te gaan wordt alom decentralisatie en spreiding van 
macht bepleit. In de praktijk is echter van decentralisatie geen sprake. 
De centralisatie neemt nog steeds toe: allereerst komen er steeds meer 
overheidstaken die zeer specialistische kennis vereisen en vaak zelfs 
op hoger dan nationaal niveau beslist worden (landbouw, milieu, 
defensie, enz.), maar bovendien vindt de overheid dat ze bij het bereiken 
van haar doelstellingen steeds meer van haar bevoegdheden gebruik 
moet makenB. Wie de gelijkheid in de samenleving wil vergeten, heeft 
daarbij een sterk centraal gezag nodig. 

De toename van centralisatie in het bestuur blijkt duidelijk uit de 
klachten van de gemeenten. In december 1972 constateerde de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de kabinetsformateur, 
dat de gemeenten verantwoordelijk worden gesteld voor beslissingen 
die in feite steeds meer centraal in Den Haag genomen worden 9 (bijv. 
met betrekking tot onderwijs, sociale werkvoorziening, politie, openbare 
bibliotheken). Deze afwenteling, die de gemeenten de kans ontneemt 
werkelijk te besturen, maakt het bestuur in ons land ondoorzichtig en 
ondermijnt de geloofwaardigheid van gemeentebesturen. Op papier 
heeft de gemeente vrij veel bevoegdheden, maar in de praktijk kan een 
ministerie gemeentelijke prioriteiten negeren of er eigen prioriteiten 
voor in de plaats stellen1o. 

a Zie de artikelen van prof. J. A. A. van Doorn; "Crisisbeleid anti democratisering?" en "De
mocratisering is opium voor het radicalisme" in NRC-Handelsblad van 21 en 22 februari 1974. 
9 "De gemeenten in de tang". overgenomen in "De Gemeenteraad", december 1972. pag. 161; 
zie ook NRC-Handelsblad, 4 december 1972. 
1e C. Ch. A. van Haren in "Gemeente & Gewest", juli 1973, pag. 99; en ook bijv. het Amster
damse PvdA-raadslid C. de Cloe in NRC-Handelsblad, 14 november 1973. 
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In partijprogramma's is de roep om decentralisatie dus in veel gevallen 
een loze kreet. En er zijn ook zeker argumenten tégen decentralisatie: 
de centrale overheid moet haar greep laten verslappen en kan dus 
minder "preventief" optreden; bevoegdheden moeten overgedragen 
worden aan lokale bestuurders die hier niet altijd op voorbereid zijn 
of zelfs voor een zwaardere taak niet capabel zijn. Decentralisatie gaat 
waarschijnlijk ten koste van gelijkheid, slagvaardigheid en efficiency. 
Om de rechtszekerheid te waarborgen zal men mogelijkheden moeten 
gaan scheppen om eenieder die zich door een beslissing benadeeld 
voelt, hiertegen in beroep te laten gaan; dit vereist een soepele vorm 
van rechtskundige hulp en brengt het risico van tijdrovende en zeer 
kostbare procedures met zich mee. 
Aan de andere kant drukt de mate van hiërarchie en centralisatie een 
duidelijk stempel op het maatschappelijk klimaat in een land. Als we 
uitgaan van Maslows visie, waarin de grootste betekenis wordt toege
kend aan sociaal contact, betrokkenheid en ontplooiing, dan behoort 
decentralisatie een hoge prioriteit te hebben (behalve waar dit technisch 
onuitvoerbaar is, bijv. bij monetaire problemen ll ). We kunnen ons thans 
deze luxe veroorloven; de eerder genoemde bezwaren zijn overkomelijk 
en worden in de schaduw gesteld door de grotere betrokkenheid van 
de burgers bij het bestuur van hun wijk, gemeente, school, enz. Het 
gevoel moet ontstaan dat niet een anonieme macht uiteindelijk alle 
touwtjes in handen heeft, maar dat "mensen zoals u en ik" ons land 
besturen, dat fouten eerder door gebrek aan coördinatie en communi
catie dan uit boos opzet gemaakt worden, en dat het prettig kan zijn 
medeverantwoordelijkheid te dragen (vereenvoudiging van wetten en 
regels van bestuur zal dan wel een vereiste blijken). 
Evenals bij vakbonden, universiteiten en bedrijven zal democratisering 
niet meteen tot een kwalitatief beter beleid voeren; het effect ligt voor 
een groot deel in het emotionele vlak. Dit emotionele heeft echter te 
maken met fundamentele behoeften, en het is dus onjuist aan decentra
lisatie een lage prioriteit toe te kennen omdat zakelijke motieven er 
niet direct voor pleiten. Bij een stijgende levensstandaard worden de 
sociologische verbanden waarbinnen menselijke activiteiten plaatsvin
den, belangrijker voor ons welzijn en moeten zij dus aan prioriteit win
nen12. Zoals prof. Hartog opmerkte13 : "De toekomst van onze samen
leving is nauw verbonden met het vinden van het optimum tussen 
decentralisatie en centralisatie, die als ze te ver gaan resp. economisch 
en sociaal tot wantoestanden leiden". 

Op velerlei gebied kan men uit het bovenstaande concrete voorstellen 
afleiden: laat gemeenten beslissen over de besteding van hun (naar 

11 Hoever echter decentralisatie. mits gepland met Ideele oogmerken. kan gaan, blijkt uit het 
voorbeeld van China, waar bU wijze van spreken het hoogovenproces honderden keren uitge
vonden is. 

12 Drs. P. H. Gommers, "Economisch·Statistische Berichten", 13 maart 1974. 
13 Prof. dr. F. Hartog, NRC·Handelsblad, 27 april 1973. 
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boven begrensd) budget, laat scholen een eigen karakter ontwikkelen 
door een grotere inbreng van leerkrachten en ouders, steun de ge
zondheidszorg in de eerste lijn, bijv. door het stimuleren van multidisci
plinaire gezondheidscentra, geef universiteiten de kans enige verschei
denheid te ontwikkelen, enz. (Gewestvorming hoeft hier niet genoemd 
te worden, want het nieuwe gewest kan nog meer in de tang genomen 
worden dan de gemeente op dit moment). 

Twee andere voorbeelden 

In kom e nsb e I e i d. Prof. Tinbergen 14 gaat er in zijn inkomens
theorie van uit, dat idealiter de bevrediging die inkomen en beroep 
geven, voor alle sociale groepen gelijk behoort te zijn. Een inkomens
verdeling is rechtvaardig indien mensen met een bepaalde opleiding hun 
maatschappelijke positie en hun inkomen niet zouden willen ruilen met 
anderen (dit zou naar schatting een halvering van de huidige inkomens
verschillen vereisen 15). Maslows theorie legt in dit verband ook de 
nadruk op de behoefte aan waardering, respect en ontplooiingsmoge
lijkheden. Het inkomen wordt steeds minder gezien als louter basis 
van levensonderhoud en van materiële behoeftenbevrediging16 . In geen 
van beide benaderingen is sprake van nivellering als dogma, terwijl 
benadrukt wordt dat het belangrijkste is hoe een inkomensverdeling 
ervaren wordt in een bepaalde situatie. 
Daarentegen is de huidige politiek gebaseerd op bruto-inkomens en 
maakt geen enkel onderscheid in de wijze waarop een besteedbaar 
inkomen verkregen iS17 (al is een andere aanpak voorlopig technisch 
onuitvoerbaar). Maar in dit type politiek is het moeilijk aanknopgings
punten te vinden voor discussies over ons arbeidsethos, over de 
mogelijkheden een loopbaan op hogere leeftijd geleidelijk te beëindi
gen, over de toenemende vraag naar part-time banen, over het veran
deren van de taakverdeling binnen bedrijven om zo de arbeidsvoldoening 
te vergroten, over de samenhang tussen werkgelegenheid en milieu, enz. 
Zelfs de vakbonden besteden veruit de meeste aandacht aan loon
onderhandelingen, waarvan de uitkomst zelden verrassend is. Misschien 
zijn zij, als traditionele vertegenwoordigers van de underdog, te zeer 
gewend geraakt aan concrete actie op grote schaal. De theorieën van 

14 Artikelen over deze zgn. "positieve theorie" o.a. in NRC·Handelsblad van 13 juli 1973 en 6 
november 1973. 
1: Als instrument om deze nivellering te bereiken vindt prof. Tinbergen het marktmechanisme 
het meest geschikt; en inderdaad blijkt vaak dat waar dit mechanisme schijnbaar faalt, in feite 
geen marktmechanisme, maar een monopolie bestaat (o.a. bij de overheid en een aantal vrije 
beroepen). 

1! Drs. N. H. M. Dekker schreef in NRC·Handelsblad van 26 juli 1973, "Allerlei onderzoeken 
laten zien dat een goed inkomen bij de gemiddelde werknemer niet meer zo hoog op het 
prioriteitenlijstje staat. Dat soort dingen zit wel goed. (-) Het gaat de arbeider om het werk 
zelf. " 

1) Opvallend is, hoe weinig aandacht in vergelijking met de inkomenspolitiek besteed wordt 
aan de vermogensverdeling. Toch leidt de overerving en accumulatie van vermogens tot grote 
en zeer tastbare ongelijkheid. Bovendien ontbreekt een directe "rechtvaardiging", zoals die 
met betrekking tot inkomens bestaat in de getrooste inspanning. 
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Maslow en Tinbergen vestigen de aandacht op de minder concrete 
vraagstukken rond arbeid en inkomen; deze vragen vaak zeer specifieke 
oplossingen die sterk afhangen van de gegeven omstandigheden. 

On der wijs. Afgezien van didactische en onderwijstechnische ver
beteringen wordt momenteel bij de onderwijsvernieuwing vooral ge
streefd naar het ideaal van de gelijke kansen (ook wel aangeduid als 
het aanboren van nog ongebruikt intellect). Parallel hiermee loopt de 
stroming die het onderwijs ziet als werkplaats voor een nieuwe samen
leving en derhalve van mening is dat "uitgangspunten voor het onder
wijsbeleid uitdrukking moeten geven aan de veranderingen die men 
in de samenleving nodig acht"18; "de middenschool moet de democratie 
redden"19. Als onderwijsvernieuwing op deze basis zal plaatsvinden, 
is in ons land het resultaat waarschijnlijk een centraal geleid en weinig 
pluriform onderwijssysteem. 

Evenals bij de eerder genoemde voorbeelden zal men uitgaande van 
Maslows analyse de klemtoon heel anders leggen: niet het onderwijs
systeem staat voorop, maar de bedoeling om de opvoeding-als-geheel 
te laten leiden tot een zo volledig mogelijke persoonlijke ontplooiing, 
tot het "zichzelf zijn", tot het kunnen relativeren en het kunnen ervaren 
van de intensiteit van het menselijk bestaan20 Dit wordt door niemand 
met zoveel woorden verworpen, maar qua aanpak is er een verschil 
tussen het vooropstellen van een beter onderwijsstelsel en het accen
tueren van individuele ontwikkeling. 

In het laatste geval is de rol van de ouders waarschijnlijk belangrijker 
dan de rol van de school21 ; als integraal onderdeel van de onderwijs
politiek zouden de ouders dan ook geholpen en zo nodig gestimuleerd 
moeten worden bij het waarmaken van hun verantwoordelijkheden voor 
het vormingsproces van hun kinderen. Voor het volledig als mens func
tioneren (zoals Maslow beschrijft in niveau e) zijn normbesef, interesse, 
karakter en gevoelsleven minstens zo belangrijk als kennis en maat
schappelijk bewustzijn. In haar boeiende beschrijving van de geschie
denis van het gezinsleven laat Germaine Greer zien, hoezeer in ons 
gezinsleven het gebrek aan harmonie een gezonde ontwikkeling van 
kinderen in de weg staat. En zelfs als we ons beperken tot schoo/
prestaties, blijkt dat verschillen in de "achtergrond" van de kinderen 
veel meer invloed hebben dan de verschillen tussen de scholen; dit was 

18 Minister Van Kemenade in de toelichting op zijn eerste begroting. 

19 Dr. M. MatthUsen op het onlangs gehouden middenschool-congres; de Volkskrant, 9 april 
1974. 

2G Zo legt Maslow in verschillende theorieën grote nadruk op de betekenis van het (kunnen) 
ondergaan van "piek-ervaringen"; zie de noten 1 en 2. 

21 Louis EmmerU: '·Can the School build a new Society?'· (besproken in NRC-Handelsblad, 
van 16 april 1974); de schrUver OESO-topman op het gebied van economie en planning van 
het onderwijs. schat dat, ook bij meer en beter onderwijs, de kansen van een kind voor 45 % 
door erfelijkheidsfactoren, voor 40 % door milieufactoren en voor 15 % door het onderwijs be
paald worden. 
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de conclusie van een Amerikaans onderzoek waarbij 600.000 kinderen 
aan 4000 zéér uiteenlopende scholen betrokken waren22

. 

Dit alles benadrukt de bescheiden rol van de school in het totaal van 
de opvoeding; een op zichzelf staande, van boven opgelegde ver
nieuwing van het schoolsysteem zal derhalve slechts beperkte gevolgen 
kunnen hebben. Bovendien groeit de twijfel aan het "steeds meer onder
wijs voor steeds meer mensen" als de korste weg naar het collectieve 
luilekkerland, omdat met het steeds hogere opleidingsniveau ook het 
aantal maatschappelijk gefrustreerde individuen toeneemt23

. 

De diversiteit van ons onderwijs zou dus vergroot moeten worden24
, 

in combinatie met grotere aandacht voor de positie van de ouders. 
Een extra inspanning is nodig voor het geven van een "tweede kans" 
aan degenen die daar op latere leeftijd behoefte aan hebben Een deel 
van het schoolprogramma zal door ouderen overigens beter aange
voeld en begrepen worden. Als we een deel van de welvaartstoename 
daarvoor zouden opofferen, zou de tweede kans zelfs kunnen uitgroeien 
tot het recht om na zekere tijd een nieuw beroep te kiezen. Onderwijs 
is dan niet meer "de kans van je leven"; langzamerhand zou een 
permanente educatie bereikt worden, die door coördinatie van school, 
gezin en milieu gericht kan zijn op het streven naar Maslows "zelf

actualisering". 

Samenvatting en conclusie 

Kernpunten van de vorige paragrafen zijn decentralisatie, pluriformiteit 
en participatie. Dit alles is natuurlijk niet nieuw en bij de meeste 
politieke partijen (met name KVp25 en D '6626 komt men een aantal van 
deze programpunten tegen. In de praktijk blijkt echter dat velen, onder 
het motto "spreiding van macht", de politieke machtsconcentratie, de 
controle en de uniformiteit doen toenemen. Ook degenen die het met 
deze ontwikkeling eigenlijk niet eens zijn, aanvaarden deze politiek op 

grond van praktische overwegingen. 

Tegen deze achtergrond kan men spreken van een "derde weg" in de 
politiek, als aan genoemde programpunten ook in de praktijk een hoge 
prioriteit wordt toegekend. Een dergelijke richting wijkt af van "rechts" 

21 "Time", 16 april 1973: "What the Schools Cannot Do". 
23 In het interessante, in de voorgaande noot genoemde artikel wordt gememoreerd dat in de 
Verenigde Staten ongeveer 200.000 jongeren niet studeren, maar ook niet werken. Zelfs aan de 
beste universiteiten zien honderden studenten van verdere studie af. 
24 De consequenties van diversiteit blijken duidelijk uit een vergelijking van de onderwijsstel
seis in de Verenigde Staten en in de Sowjetunie (zie bijv. "Intermediair" van 16, 23 en 30 
november 1973). 
" Onder meer bij monde van mr. F. H. 1. 1. Andriessen (De Tijd, 9 maart 1974): "Spreiding van 
macht betekent niel opeenhoping van politieke en economische macht bij de overheid en het 
volledig uitschakelen van de particuliere sector" 
26 Uit een resolutie van het partijcongres d.d. 24 november 1973: "Er moet zoveel mogelijk 
voorkeur gegeven worden aan persoonsgerichte maatregelen boven collectief-gerichte; machts
concentratie bij de overheid moet worden tegengegaan en een zo groot mogelijke decentralisa
tie moet worden nagestreefd" 
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omdat ze niet uit is op handhaving van verworven rechten, maar ge· 
baseerd is op solidariteit en gelijkberechtiging. De verschillen met 
"links" kwamen in de voorbeelden tot uiting: bij stijgende welvaart 
wordt welzijn steeds meer gezien als een individuele ervaring, de ver· 
meende tegenstelling tussen collectief belang en individueel welzijn 
bestaat niet; de overheid dient dit welzijn te bevorderen, ook als daar· 
voor een verlies aan efficiency, overzichtelijkheid, gelijkheid en controle 
als prijs moet worden betaald. 

Opvallend is nu, dat deze "derde weg" sterk overeenkomt met de 
christen-democratische beginselen zoals die o.a. door de Ideologische 
Commissie van de Internationale Unie van Christen-democraten zijn 
geformuleerd2? Onder meer wordt door deze commissie gesteld dat 
"de volledige verwezenlijking van alle waarden die de existentiële mens 
als centrale figuur en doel van de sociale orde in zich draagt", het be· 
langrijkste is. Een vereiste hierbij is een actieve, niet door centrale 
overheden te ontkrachten, participatie aan het maatschappelijk leven en 
een voortdurende wijziging van mentaliteit en structuren (waarbij frustra· 
ties en nodeloze offers voorkomen moeten worden). In zijn rede van 
16 maar jl28 sluit mr, Andriessen hierbij aan: het dragen van eigen ver
antwoordelijkheid is de grondslag voor de ontplooiing van de mens 
persoonlijk en als lid van de gemeenschap29, 

Is het benadrukken van het geloof als inspiratiebron voor een politiek 
program een persoonlijk getuigenis, of is zo'n politiek program zonder 
het geloof als grondslag niet denkbaar? In het voorafgaande is getracht 
aan te tonen dat men langs heel andere, niet-confessionele wegen tot 
een soortgelijk program kan komen, Trouwens, onze hele samenleving 
is doordrenkt met christelijke elementen; geen enkele partij kan dit 
predikaat exclusief voor haar politiek opeisen, Vandaar ook, dat de 
aanduiding "christelijke politiek" voor velen verwarrend is en naar hun 
mening niet voldoende is voor een eigen politieke identiteit (het is 
moeilijk uit te maken of de PPR dan wel de CHU de meest christelijke 
politiek voert; of vergelijk de defensiestandpunten van het Interkerke
lijk Vredesberaad, de KVP, Pax Christi en de ARP), 
Het katholieke karakter van de KVP blijkt dan ook niet zozeer in de 
politieke standpunten dan wel bij de samenstelling van de achterban, 
waarvan oudere, kerkse en niet al te progressieve katholieken een aan
zienlijk deel uitmaken3o, In de praktijk overheerst deze groep de KVP
politiek niet, maar het eenzijdig-confessionele (98 %30) van de aanhang 
verhindert de KVP toch om zich alom als programpartij te kunnen waar- • 

27 Zie "Politiek perspectief", september/oktober 1973, pag, 3, 
28 Gepubliceerd in .. Politiek perspectief', maart/april 1974, pag. 3. 

29 Ook D'66 kwam sterk op voor individuele vrijheid en spreiding van macht toen het binnen 
de progressieve combinatie een eigen gelUid ging laten horen (zie o.a. "Terlouw vervangt 
links-rechts indeling", in de Volkskrant, 26 maart 1974). 

3e Drs, L. P. J, de Bruyn en drs. J. W. Foppen in .. Wending", november 1973; overgenomen 
in .. Politiek perspectief", maart/april 1974, pag. 27. 
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maken. Het oordeel van buitenstaanders over de KVP is gebonden aan 
hun meningen over de katholieke kerk; de deconfessionalisering treft 
beide. Dit draagt ertoe bij dat de KVP ten onrechte afgeschilderd kan 
worden als een partij die het wel ongeveer met een links program eens 
IS maar af en toe wat oppositie bedrijft; met andere woorden, als een 
partij die, gezeten in het midden van de wip, de polarisatie dempt en het 
onstaan van politieke overmacht tegengaat, maar daarbij meer door 
partijpolitiek dan door principes gedreven wordt. 
Door het ontbreken van een consistente en alternatieve politieke filosofie 
probeert men de KVP steeds weer voor de keuze "links of rechts" te 
plaatsen. Voor velen bestaat er geen derde weg31 en van dit standpunt uit 
bezien heeft ook het opbouwen van een CDA meer met partij-reorgani
satie dan met politieke vernieuwing te doen. En het is inderdaad niet 
uitgesloten dat het gunstige resultaat van het CDA bij de laatste ver
kiezingen toont, dat andere confessionele kiezers het idee van één grote 
confessionele partij verkiezen boven de huidige situatie. De nadruk 
zou dan meer liggen op het aspect van partijhervorming dan op het 
politieke program, zoals wellicht af te leiden is uit de geringe aantrek
kingskracht op jonge kiezers32 . Vasthouden aan het confessionele 
karakter zal er in de praktijk op neerkomen dat men bij voorbaat niet
confessionele steun voor zijn "derde weg" in de politiek uitsluit. Een 
dergelijke beslissing moet niet stiijzwijgend genomen worden, want ook 
langs een niet-confessionele route kunnen kiezers tot een consistent 
politiek alternatief voor links en rechts komen. In de vorige paragrafen 
is getracht van dit laatste een voorbeeld te geven 

31 Een duidelijke uitspraak van mevrouw P. Wassen-van Schaveren (D'66): "Je houdt van Den 
Uyl of je haat hem. De zgn. derde weg die de confessionelen voor ogen staat IS er niet"· (de 
Volkskrant, 21 november 1973). 
"Drs. L. P. J. de Bruyn: "De Statenverkiezingen en het CDA-effect", in "Politiek perspectief", 
maart/april 1974, pag. 18. 
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Nolens, 
sociale 

de Kerk en 
wetgeving 

J. P. Gribling'" 

de internationale 

Steeds weer kan men horen beweren, dat "de Kerk" afwezig was of is 
als het gaat om de oplossing van het sociale probleem. Zij die de 
nalatigheid van de Kerk aan de kaak stellen, maken op twee wijzen 
een historische vergissing. Vooreerst zien zij, zoals zo dikwijls het 
geval is, geen onderscheid tussen de officiële Kerk en de mensen die 
- van hoog tot laag - die kerk vormen. Vervolgens verliezen zij uit 
het oog, dat de geschiedenis der mensheid voortdurend in ontwikkeling 
is. Hetgeen wij thans als vanzelfsprekend ervaren, was bijv. tweehon
derd jaar geleden iets ongewoons. Als men van verwaarlozing van een 
sociale attitude spreekt, dient men van tevoren vast te stellen over 
welke sociale attitude men het heeft en in welke tijd. Wanneer men 
deze methodische regel consequent volgt, bijv. vanaf de geboorte van 
Christus, zal men zien, dat de leer der Kerk beter dan de leer van Marx 
een leer van gelijkheid van alle mensen is geweest, en dat de rijken en 
machtigen niet hoger dan de zwakkeren werden gesteld, maar wel 
steeds in bescherming werden genomen en een bijzondere zorg van de 
Kerk hebben gekregen. De veroordelingen door de kerkelijke overheid 
van machthebbers die hun macht en rijkdom misbruikten, zijn talloos 
en van alle tijden. 

Voorspel 

De vraag hier is echter, hoe de officiële houding van de Kerk was op 
het gebied van de internationale sociale wetgeving en welke rol katho
lieke leiders en met name Nolens daarbij hebben gespeeld. De noodzaak 
om te komen tot een internationale regeling van de sociale wetgeving 
is pas sinds de vorige eeuw duidelijk geworden. In vroegere tijden 
kende men in een land met uitzondering van kooplieden weinig vreem
delingen, die dan veelal evenals in het oude Griekenland als "barbaren" 
werden beschouwd. De landen waren sterk ge'lsoleerd en geen Frans-

'Ook deze studie is mU mogelUk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver We. 
tenschappelUk Onderzoek. door de Professor Gelissenstichting en door het Nuyensfonds . 
• Dr. Gribling is leraar aan het St.-Janslyceum in Den Bosch. HU is in 1961 aan de Katho
lieke Universiteit te NUmegen gepromoveerd in de letteren en wUsbegeerte, op een proef .. 
schrift over "P. J. M. Aalberse, 1871-1948". Deze serie artikelen over Nolens, waarvan het 
eerste is verschenen in het vorige nummer van "Politiek perspectief", zal in de volgende 
aflevering worden besloten met een bijdrage van de heer Gribling over de rol van Nolens in 
de Internationale Arbeidsorganisatie. (Red.). 
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man bijvoorbeeld interesseerde zich voor de wetgeving van een ander 
land. Men dacht niet Europees en nog minder universeel. Slechts over 
het volkenrecht (in verband met oorlog en vrede) werd reeds in de 
Middeleeuwen veel geschreven. 
De industriële revolutie heeft aan de ongeïnteresseerdheid ten aanzien 
van andere landen en andere werelddelen geleidelijk aan een einde 
gemaakt. De wereld werd "kleiner"; de Westeuropese landen met name 
worstelden alle met een sociaal probleem; door de opkomende indu
strieën werden de landen voor de afzet van hun produkten en voor de 
aankoop van grondstoffen veel meer van elkaar afhankelijk. Een van 
de gevolgen was, dat men om op de internationale markt te kunnen con
curreren het als een economische noodzaak zag de arbeiderslonen zo 
laag mogelijk te houden, en zo ontstond in Europa en Amerika (later 
ook in landen zoals China en Japan) de moderne slavernij van de arbei
ders. En toen men eenmaal de afschuwelijke consequenties daarvan 
bemerkte en mensen met een grote innerlijke sociale bewogenheid de 
strijd met de uitbuiters van de arbeiders wilden aanbinden, kwam de 
noodzaak om te komen tot internationale afspraken op het gebied van 
de sociale wetgeving wel aan de orde. 
In wezen paste het streven naar een internationale sociale wetgeving 
geheel in de zich sinds 1789 ontwikkelende democratie, al weet iedereen 
dat de Franse Revolutie het kapitalistische liberalisme van de vorige 
eeuw in de hand heeft gewerkt. Ook al is de hiërarchische structuur 
van de Kerk autoritair, zij heeft zich tegen een echte democratie nooit 
verzet. Het is bekend, dat kardinaal Chiaramonti in 1797, kort voordat 
hij als Pius VII de stoel van St. Petrus zou bestijgen, heeft gezegd: 
"Weest allen christenen, en gij zult uitstekende democraten zijn!"2. 
Christendom en democratie zijn niet met elkaar in tegenspraak. Het is 
dan ook niet te verwonderen, dat paus Lea XIII zich zozeer met de 
sociale problemen heeft beziggehouden, en zich steeds geschaard heeft 
achter hen die pogingen in het werk stelden om tot internationale rege
ling van sociale vraagstukken te komen. 

Het initiatief op dit terrein is uitgegaan van de Zwitserse industrieel 
Daniel Le Grand (1783-1859). Hij ontwierp een internationale arbeidswet, 
deed in 1840 een beroep op de Duitse en de Zwitserse regering en in 
1853 op de regeringen van Frankrijk, Engeland, Pruisen en Noord
Amerika om internationale sociale maatregelen ten behoeve van arbei

ders te nemen3. 

Een motie van Decurtins in de Zwitserse Nationale Raad 

De oproep van Le Grand had geen direct gevolg, maar in de jaren 

2 V. Maumus O.p.: "L'Eglise et la démocratie" histoire et questions sociales" (ParUs. 1893). 
pag. 3. 
, R. Weiss: "Dan iel Le Grand (1783-1859). Son oeuvre sociale et internationale" (ParUs. 1926). 
passim. 
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tachtig legde een der katholieke afgevaardigden in het Zwitserse Parle
ment een plan ter tafel dat duidelijk door Le Grand geInsipreerd was. 
Die afgevaardigde was de enigszins onstuimige, later gedesillusioneer
de figuur Kaspar Decurtins (1855-1916), door velen genaamd "de leeuw 
van Truns". Nadat een poging van Emil Frey, die later deel uitmaakte 
van de Bondsraad, om te komen tot een internationale regeling ter 
bescherming van de arbeiders in 1876 zonder succes was gebleven, 
diende Decurtins op 23 december 1887 in de Zwitserse Nationale Raad 
een motie in, die terecht internationale vermaardheid heeft gekregen. 

Decurtins maakte, toen nog als enige democraat, deel uit van de door 
de Fransman markies René de la Tour du Pin (met wie hij bevriend was) 
in 1884 gestichte Union de Fribourg. De Union was een internationale 
vereniging van "hoog-aristocratische" intellectuelen, die de uitwerking 
van een streng katholieke leer op basis van thomistische wijsbegeerte 
nastreefde4 In de jaren tachtig was mgr. Kaspar Mermillod, die o.m. de 
encycliek "Rerum Novarum" en de stichting van de Universiteit van 
Freiburg in Zwitserland mede heeft voorbereid, de voorzitter. Bekende 
leden waren o.a. ook G. Python, de stichter van de Universiteit van 
Freiburg, en E. Feigenwinter uit Bazel, met wie de uitzonderlijk begaafde 
priester Joseph Beck (1858-1943), een van de grootste katholieke sociale 
voormannen uit Zwitserland, zeer bevriend was. Verder maakten van de 
Union de Fribourg o.m. deel uit de Italianen graaf E. Soderini en prof. 
G. TonioIo, de Fransen Albert de Mun en Louis Mi/cent, uit Oostenrijk 
baron Von Voge/sang, uit Duitsland vorst Löwenstein, P. Lehmkuh/ en 
P. A. M. Weiss. AI deze mensen behoorden aan het einde van de vorige 
eeuw tot de grote katholieke sociale voormannen. 

In de Union de Fribourg diende Louis Mi/cent in 1884 een memorandum 
in onder de titel "Recherches des bases d'une entente internationale 
pour la protection des travailleurs". Daarin stelde hij voor, dat de paus 
een diplomatiek initiatief zou nemen om te komen tot een internationale 
organisatie. In die zin richtte de Union op 14 januari 1886 een adres aan 
paus Leo XIII, die in zijn antwoord aan bisschop Mermillod op 12 april 
1886 de Union verzocht dit onderwerp nader in studie te nemen. 
Decurtins lanceerde toen inp 11 oktober 1887 zijn plan "den Bundesrat 
zur Einberufung einer Arbeiterschutzgesetzgebungskonferenz einzula
den"s. 
Decurtins was reeds langer overtuigd van de noodzaak te komen tot een 

'N. Reichesberg: "Die Internationale Arbeiterschutzkonferenz in Paris" (Bern. 1900), pag. 3; 
K. Fry: .,Kaspar Decurtins. der Löwe von Truns, 1855-1916" (2 din., Zürich, 1949 en 1952). dl. 
11, pag. 177. Het is wel merkwaardig. dat de toch zeer goed geinformeerde geleerde H. P. G. 
Quack in zijn boek .. De Socialisten", dl. VI (Amsterdam, 1901). op pag. 463 in zijn bespreking 
van het Zwitserse socialisme in één adem de .. aandacht-trekkende" gestalten van Greulich en 
Decurtins, de ultramontaan, noemt. 

'K. Fry, a.w., pag. 177-179. Zie ook M. Sehmid: .. Josef Beeks Versueh einer Politik Sozialer 
Demokratie ucd Verständigung - ein Beitrag zur Gesehiehte des sehweizerisehen Katholizismus 
am Ende des 19. Jahrhunderts" (Stans. 1965); J. Beek: ,.Die Stellung der Kirehe zum inter
nationalen Arbeiterschutz", in: "Die Zukunft der Arbeit, Bulletin der Internationalen Vereini
gung für sozialen Fortschritt", dritter Band (Jena, 1925/26), pag. 17. Fry zegt. dat Decurtins 
zijn plan indiende in 1886; Beck noemt 1887, hetgeen juist is. 
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internationale arbeidswetgeving. Hij kon niet aannemen, zo zei hij, dat 
het economische leven der volken een geïsoleerd leven zou zijn. De 
grenzen konden volgens hem het feit niet verdoezelen, dat een voort
durende uitwisseling van goederen van land tot land plaatsvindt. Hij 
toonde aan, dat de economische banden tussen de volkeren het inter
nationale marktwezen in het leven hebben geroepen. Er was een inter
nationale arbeidswetgeving noodzakelijk, omdat bij deze ontwikkeling 
een nationale wetgeving tot bescherming van arbeiders "die schweren 
sozia/en Missständes des /ndustrialismus nur mange/haft und ungenü
gend korrigieren kann"6. Het plan van Decurtins ontmoette bij de Union 
de Fribourg veel instemming. 
Op 23 december 1887 diende Decurtins samen met een bekende Zwit
serse vrijdenker, Georges Favon uit Genève, in de Nationale Raad een 
motie in waarin hij de Bondsraad uitnodigde met alle staten die zich 
evenals de Zwitserse staat bezighielden met wetgeving ter bescherming 
van de arbeiders, te komen tot een internationaal verdrag of internatio
nale wetgeving ter bescherming van minderjarige personen, tot be
perking van vrouwenarbeid, tot inachtneming van de zondagsrust en tot 
beperking van de dagelijkse arbeidsduur. Na de verdediging van deze 
motie door Decurtins en Favon, die erop wees, dat deze motie de vrucht 
was van de samenwerking tussen een fervent katholiek en een even 
fervent vrijdenker, werd zij in juni 1888 zowel in de Nationale Raad als 
in de Bondsraad bijna unaniem aanvaard. De Bondsraad verzocht 
Decurtins in een memorandum uiteen te zetten, hoe hij een internatio
nale regeling, zoals in de motie voorgesteld, dacht uit te kunnen werken. 
Op 12 februari 1889 diende Decurtins het gevraagde memorandum in. 
Het was getiteld "La question de /a protection ouvrière internationale" 
(Bern, 1889). In dit uitvoerige document pleitte de samensteller ervoor 
een internationale conferentie te beleggen en een Internationaal Arbeids
bureau in het leven te roepen. J. Beck noemde het memorandum "das 
beste programmatische Schriftstück zur Frage des internationalen Arbei
terschutz"7. De bekende Duitse politicus Ludwig Windthorst liet Decur
tins weten, dat hij de Duitse regering, wanneer zij niet op een Zwitserse 
uitnodiging zou ingaan, in de Rijksdag zou interpelleren. Paus Leo XIII 
stelde zich in een schrijven van 1 mei 1889 via mgr. Jacobini achter de 
plannen van Decurtins. 
Op 15 maart 1889 verzond de Bondsraad de door Decurtins verlangde 
uitnodiging naar de Europese regeringshoofden. Acht landen, waaronder 
Nederland, namen de uitnodiging aan; Rusland weigerde aan de con
ferentie deel te nemen; vier landen, o.a. Duitsland, reageerden niet. 
Omdat de Zwitserse regering het pijnlijk vond zonder Duitsland te 
confereren, werd de conferentie, die nog in 1889 zou hebben moeten 
plaatsvinden, uitgesteld. Op 5 februari 1890 volgden de nieuwe uitnodi
gingen, nu voor een conferentie op 5 mei 1890. 

• K. Fry. a.w., pag. 175-176. 
'Ib., pag. 180-188; 1. Beek, a.w., pag. 17-18. 
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Een vreemde beslissing van keizer Wilhelm /I 

En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. De Duitse keizer Wilhelm 
/I, wiens regering op de eerste uitnodiging van de Zwitserse Bondsraad 
niet eens had gereageerd, liet zijn minister van Handel, H. Freiherr von 
Berlepsch, voor 15 maart 1890 een internationale arbeidsconferentie in 
Berlijn bijeen roepen8. Wilhelm II heeft menigmaal geprobeerd de 
socialisten de wind uit de zeilen te nemen, en het schijnt dat hij ook 
deze geregenheid te baat heeft willen nemen om te bewijzen hoe sociaal
voelend hij wel was. De Zwitserse regering besloot daarop de confe
rentie, die op 5 mei 1890 zou plaatsvinden, af te gelasten. In Berlijn 
kwamen een aantal regeringsafgevaardigden bijeen op een conferentie 
waarvan de juist in die dagen ontslagen Von Bismarck smalend zei dat 
het neerkwam op "eine einzige Phraseologie!"9. 

Op deze conferentie ontbraken de katholieke sociale voormannen. De 
Zwitserse regering was wel vertegenwoordigd, maar niet door een 
katholiek zoals Decurtins, hetgeen in binnen- en buitenland veer ver
bazing wekte. Vermoedelijk heeft Zwitserland willen vermijden, dat de 
Franse regering gehoor zou geven aan Jules Ferry, die bij de behan
deling in de Nationale Vergadering van de regering had geëist niet deel 
te nemen aan een conferentie waarin mannen als Albert de Mun, prins 
Von Löwenstein, Decurtins of andere kopstukken van het klerikalisme 
de gelegenheid zouden kunnen aangrijpen het bankroet van de Franse 
Revolutie te proclameren 10. Het is daarom des te opvallender, dat paus 
Leo XIII op verzoek van keizer Wilhelm II wel een vertegenwoordiger 
had gezonden, en wel de bekende vorst-bisschop G. Kopp (1837-1914), 
die veel heeft gedaan om de beëindiging van de Kulturkampf mogelijk 
te maken, ten gevolge waarvan Windthorst hem ervan beschuldigde een 
vertegenwoordiger van een staatskerk te zijn, en die in latere jaren 
door zijn integralistische instelling en door zijn houding in de strijd 
tussen de zgn. Berlijnse en de Keulse richting ten aanzien van het 
vakbondsvraagstuk veel verzet van katholieke leiders heeft opgeroepen. 
Bisschop Kopp, die in 1893 tot kardinaal werd benoemd, werd ter zijde 
gestaan door de bekende ,Jriester Franz Hitze (1851-1921), die met de 
fabrikant Franz Brandtz (1834-1914) en de beroemde Ludwig Windthorst 
in 1890 de Katholische Volksverein in Mönchen-Gladbach stichttell . 

De Berlijnse conferentie liep op een grote mislukking uit. Er werd geen 
enkel besluit genomen en perspectieven voor de toekomst waren niet 

'K. Fry, a.w., pag. 187-191. H. Freiherr von Berlepsch in: .. Die Zukunft der Arbeit" (Bulletin 
der Internationalen Vereinigung für sozialen Fortschritt"', drilter Band), pag. 8 e.v. 
'Zelf heeft Wilhelm II later tegen de pauselijke nuntius Pacelli eens gezegd, dat hij zich wel
willend toonde tegenover de socialisten opdat later niemand zou kunnen zeggen. dat de vrede 
aan de socialisten te danken was. Kaiser Wilhelm 11: "Ereignissen und Gestalten aus den 
Jahren 1878-1918" (Berlin, 1922), pag. 229, K. Fry, a.w., pag. 191. 
10 K. Fry, a.w., pag. 191. 

11 R. Morsey: "Zeitgeschichte in Lebensbildern" (Mainz. 1973). pag. 13 e.v. en 58-63. (Het 
levensbeeld van Hitze is in het boek van Morsey e.a. geschreven door H. Mockenhaupt. pag. 
53-64). 
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geopend, terwijl men, zoals Decurtins in een bijeenkomst van de 
Union de Fribourg verklaarde, achter alles politieke bijgedachten ver-

moedde12. 

Rerum Novarum 

Kort na de Berlijnse conferentie verscheen de encycliek "Rerum Nova
rum" van paus Leo XIII, voorbereid door diverse uitspraken van deze 
paus, bijv. in 1884, toen hij zei dat het tijd werd de katholieken aan te 
moedigen aan de oplossing van het sociale vraagstuk mee te werken13. 

"Rerum Novarum" heeft vele katholieken en vooral vele priesters tot 
verhoogde activiteit aangezet. Zelfs H. P. G. Quack moest erkennen, 
dat tegen het einde van de negentiende eeuw de Katholieke Kerk op 
"zeer klemmende wijze (-) in het gehele arbeidersvraagstuk heeft 
ingegrepen". Dezelfde schrijver noemde Leo XIII de paus der arbeiders 
en diens encycliek "een groots geheel" van sociale gedachten die onder 
de katholieken sinds mgr. Van Kette/er leefden14

. 

Wanneer men de ontwikkeling van de sociale gedachte bij de katho
lieken tussen 1891 en 1920 bestudeert, valt het op, dat die ontwikkeling 
zich in verschillende Europese landen langs eenzelfde lijn voltrok, nl. 
die van caritas naar recht, en vervolgens dat met uitzondering van 
enkele katholieke leken, vooral priesters de sociale gedachte van 
"Rerum Novarum" gestalte hebben gegeven. 
In Nederland begon Schaepman na 1891 veel aandacht te wijden aan 
het sociare probleem. No/ens was in 189'1 leraar in Rolduc. Een niet 
met name genoemde oud-leerling vertelde in 1922, dat zijn anders zo 
nuchtere leraar, die bijna nooit blijk gaf van enige emotie, "met fierheid" 
en op bijna lyrische wijze een lofrede hield op paus Leo XIII, wiens 
gezaghebbende woorden "zelfs door de ongelovige wereld met eerbied 
werden aangehoord", waarna hij een glasheldere uiteenzetting gaf van 
de inhoud van de encycliek. Vanaf die tijd heeft Nolens "Rerum Nova
rum" als zijn sociaal-politiek programma beschouwd, zoals o.m. reeds 
op 1 december 1897 breek, toen hij zijn maiden-speech in de Tweede 
Kamer hield. In talrijke redevoeringen heeft hij tot vlak voor zijn dood 
_ enige maanden na de verschijning van de encycliek "Quadragesima 
Anno" - steeds weer gewezen op de grote betekenis van "Rerum 
Novarum" voor de verbetering van de maatschappij, zozeer dat hij later 
kon zeggen, dat de sociale wetgeving in Nederland voor een groot deel 
onder invloed van "Rerum Novarum" tot stand is gekomen1S

. 

12 Van Berlepsch heeft het oogustige oordeel over de Berlijnse conferentie onjuist genoemd. 
omdat er wel degelijk "een eerste aanloop" tot internationale sociale wetgeving was genomen. 
H. Freiherr von Berlepsch in: J. Mausbach e.a.: .. Soziale Arbeit im neuen Deutschland - Fest
schrift zum 70. Geburtstag von Franz Hitze" (Mönchen-Gladbach. 1921). pag. 91. 

13 K. Fry. a.w .. pag. 192. 
14 H. P. G. Quack. a.w .. pag. 524. 
" "Rolduc's Jaarboek 11, 1922" (Roermond, 1922), pag. 4. Handelingen 11, 1897-1898, pag. 260-
261, en P. Kasteel in "De Maasbode" (ochtendblad), 5 april 1931. 
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In Duitsland waren in die tijd de priesters Franz Hitze en Heinrich 
Brauns, volgens Co/sen een vriend van Nolens 16, de grote sociale 
leiders, in Frankrijk o.a. de jezuïeten H. 1. Leroy en vanaf 1905 vooral 
pater G. Desbuquois, in Zwitserland de in ons land te weinig bekende 
Joseph Beck, in België A. PoWer en de dominicaan C. Rutten17. 

Voor Decurtins was de encycliek een aanmoediging om zijn streven 
naar een internationale regeling tot wettelijke bescherming van arbeiders 
voort te zetten. Het valt ons hierbij op, dat hij van het begin af de steun 
heeft gezocht bij leidende socialisten in Zwitserland. We dienen daarbij 
echter niet uit het oog te verliezen, dat het socialisme in het Alpenland 
in die jaren veel minder antiklerikaal en revolutionair was dan bijv. 
in Nederland en dat het bovendien een zeer gematigd karakter ver
toonde. Ook na "Rerum Novarum" zag Decurtins alleen maar voordeel 
in een samenwerking met de socialisten, evenals trouwens zijn vriend 
Joseph Beck, sinds 1891 hoogleraar aan de pas opgerichte katholieke 
universiteit van Freiburg. Paus Leo XII/ schaarde zich aan de zijde van 
Decurtins18. 

De conferentie van Zürich in 1897 

Decurtins, die in 1893 voorzitter werd van een commissie ter voorbe
reiding van een internationale arbeidsconferentie, richtte een uitnodiging 
voor een dergelijke conferentie tot de arbeiders van alle landen "ohne 
Unterschied der politischen oder religiösen Richtung"19 Deze eerste 
internationale arbeidsconferentie vond in Zürich van 23 tot 28 augustus 
1897 plaats. Kathol ieken, protestanten en social isten waren er bijeen 
om met elkaar over allerlei sociale problemen te spreken. Voor de eerste 
maal in de geschiedenis waren christenen en socialisten met hetzelfde 
doel bijeen. De socialisten Heinrich Scherrer en Hermann Greulich waren 
resp. president en secretaris, Decurtins vice-president. Beck hield op 

16 J. Colsen: "Poeis" (Roermond, 1955), pag. 267. Brauns was in Duitsland een der organisa. 
toren van de interconfessionele mijnwerkersorganisatie. Nolens stichtte in nauw contact met 
de Duitse mijnwerkersorganisatie de katholieke, later de interconfessionele Mijnwerkersbond 
in Limburg. 

17 De literatuur over de sociale actie van de Nederlandse katholieken is de lezer ongetwijfeld 
bekend Over de Duitse sociale voormannen, zie o.m. het reeds in voetnoot 11 geciteerde werk 
van Morsey, waarin een zeer uitvoerige bronnen- en literatuurverwijzing is opgenomen. Over 
Leroy, Desbusqois en Rutten, zie P. Droulers: "Polltlque sociale et christlanlsmus, deel I, 
Parijs, 1968. (Deel 11 verschijnt binnenkort). Wat J. Beck betreft moge ik verwijzen naar de 
voetnoten 5 en 18. 

18 M. Schmid, a.w., pag. 80 e.v. K. Fry, a.w., pag. 195-198. J. Beck, a.w., pag. 16-22. 1. E: 
Müller-Büchi e.a.: "In Memoriam Dr. theol. Josef Beck von Sursee" (Freiburg, 1944), pag. 19. 
Over Beck zie ook F. Neuwirth: "Der Löwe von Luzern . Professor Joseph Beck", in: "Frei. 
burger Professoren·Porträts" (Freibllrg, 1965), pag. 22·31. Het uitgebreide Beck·archief, dat in 
het bezit IS van een neef van Beck, bevindt zich in Sursee. Daarin is aanwezig een luxe
exemplaar van een "Gedenkblatt von der Trauerfeier die am 13. September 1943 in Sursee 
stattgefunden ha!" (Sursee, 1943). Opgemerkt zij, dat de Universiteit van Freiburg een staats. 
universiteit is, doch in feite In Zwitserland beschouwd wordt als een katholieke universiteit. 

"K. Fry, a.w., pag. 199 e.v., en "Internationaler Kongress für Arbeiterschutz in Zürich vom 
23. bis 28. August 1897 . Amtlicher Berichl des Organisationskomitees" (Zürich, 1898), pag. 3. 
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indrukwekkende wijze het eerste referaat, dat vooral over de zondags

rust handelde2o. 

Van Nederlandse zijde waren o.m. Schaepman en No/ens aanwezig. 
Toen Nolens in 1890 in Utrecht promoveerde op het proefschrift "De 
leer van den H. Thomas van Aquino over het recht", had Schaepman 
zijn werk "met een eresaluut" begroet21 . Sindsdien werden deze twee 
zowel in leeftijd als in karakter zo verschillende mannen vrienden. De 
vraag is echter wat Schaepman in Nolens meer aantrok: de gedegenheid 
van het proefschrift of de inhoud van een aantal stellingen, die in het 
licht van die tijd zeer progressief moesten worden genoemd. Zo had 
Nolens in steil ing 18 gesproken over verzekeringsfondsen voor arbei
ders. Vooral echter was stelling 17 belangrijk, waarin hij had gesteld: 
"Voor de oplossing der arbeiderskwestie is het nodig, dat de werk
gevers begrijpen, dat ze nog door een andere band dan de financiële 
met de arbeiders verbonden zijn". Schaepman moet naar aanleiding 
hiervan in de nieuwe doctor een katholiek democraat gezien hebben, 
die hem te zijner tijd zou kunnen steunen in zijn strijd - zelfs in eigen 
kring - om de ware democratie. In ieder geval nam hij zijn jonge vriend 
dikwijls mee op zijn reizen naar internationale congressen en vooral 
naar de Duitse Katholieke Dagen, waar hij steeds met vreugde werd 
ontvangen en menigmaal als redenaar optrad22 Zo bezochten Schaep
man en Nolens in 1897 Zwitserland, waar zij aanwezig waren bij het 
vierde Internationale Wetenschappelijke Congres van Katholieken ter 
gelegenheid van de herdenkingsfeesten ter ere van Petrus Canisius, 
die driehonderd jaren tevoren was overleden (16-20 augustus 1897). 
Van Freiburg reisden zij door naar Zürich om daar van 23 tot 28 augus
tus deel te nemen aan de eerste internationale arbeidsconferentie23

. 

De Internationale Vereniging ter bescherming van arbeiders 

Het congres van Zürich heeft met een soortgelijk congres, dat in dat
zelfde jaar in Brussel plaatsvond24 , de weg bereid voor de stichting 
van de Internationale Vereniging tot Wettelüke Bescherming van Arbei
ders. Tot het stichten van deze organisatie werd besloten in het Musée 

2C "Internationaler Kongress für Arbeiterschutz in Zürich vom 23, bis 28. August 1897 - Amt
licher Bericht des Organisationskomitees". pag. 11. Volgens het Berlijnse blad "Vorwärts" van 
24 augustus 1897 was 2/3 deel van de aanwezigen sociaal-democratisch, Onder hen bevonden 
Zich o,a. August Bebel, H. Greulich en V, Adler, 
11 P. Kasteel in "De Tijd-Maasbode" van 8 oktober 1960 en in "De Maasbode" van 5 april 
1931, en Handelingen 11, 1897-1898, pag. 260-261. 
22 Zie O.m. de "Verhandlungen der 41 General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu 
Kàln a.R, vom 26. bis 30. August 1894" (Keulen, 1894), pag, 194 e.v., pag. 346 en pag, 433. 
ld. te München van 25 tot 29 augustus 1895 (München, 1895), pag. 407 e.v. Id, te Dortmund 
van 23 tot 27 augustus 1896 (Dortmund, 1896), pag. 562, 
22 Nolens-archief (hierna afgekort tot NA), 16. Zie ook "Internationaler Kongress für Arbei
terschutz in Zürich vom 23. bis 28. August 1897", pag, 274, en de "Venloosche Courant" van 
28 augustus 1897, 
14 H. Freiherr von Berlepsch in het reeds geciteerde tijdschrift "Die Zukunf! der Arbeit", 
pag. 10, en E. Mahaim in hetzelfde tijdschrift, pag, 25. 
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Socia/ te Parijs, op een arbeiderscongres in 1900, in het kader van de 
wereldtentoonstelling. De toenmalige Franse minister A. Millerand deed 
bij die gelegenheid het concrete voorstel over te gaan tot oprichting 
van de Internationale Vereniging, welk voorstel werd aanvaard25 . Of 
No/ens in Parijs aanwezig is geweest, heb ik (nog) niet kunnen achter
halen. Er zijn echter redenen om aan te nemen, dat hij bij de voorbe
reidingen tot de stichting van de Internationale Vereniging nauw be
trokken is geweest. Zo noemde A/bert Thomas in zijn brief van 29 
oktober 1931 aan Aa/berse de toen kort tevoren overleden Nolens 
"un des artisans de /a première heure de f'oeuvre de protection /éga/e 
des travailleurs"26. 

Op 1 mei 1901 werd reeds het bureau van de Internationale Vereniging, 
die volgens de Parijse afspraken politiek en religieus strikt neutraal 
was, in Bazel geopend. De plechtige constituerende vergadering vond 
op 27 en 28 september van hetzelfde jaar plaats. De Nederlandse 
regering had A. S. Ta/ma naar de conferentie afgevaardigd, die op de 
tweede vergadering de jonge vereniging namens zijn regering een 
subsidie van f 2000,- kon toezeggen. Er waren zevenendertig vertegen
woordigers uit zeven Westeuropese landen. Voor Nederland waren er 
behalve Talma, A. Kerdük, W. A. H. flink Schuurman, 1. F. H. Rail, en 
- bijna vanzelfsprekend - No/ens. Tot directeur van het bureau in 
Bazel werd Stephan Bauer (1865-1934) uit Bazel benoemd. Het Volk, 
dat zich vrij positief over de Bazelse conferentie uitliet, vond de socialist 
Bauer wel erg idealistisch, maar er waren genoeg jonge krachten "die 
hem in kunnen tomen"27. 

De afgevaardigden waren vertegenwoordigers van de reeds gevormde 
nationale secties van de Internationale Vereniging. De Nederlandse 
sectie was reeds op 23 februari 1901 door Kerdijk en Nolens gesticht. 
De vereniging werd bij Koninklijk Besluit nr. 3/8 van 18 april 1901 goed
gekeurd. De leden behoorden tot de meest uiteenlopende politieke 
richtingen. Van de katholieken zijn te noemen: Schaepman, Ariëns, 
Chr. Ruüs de Beerenbrouck, L. Regout en P. Aa/berse28 . In de eerste 
jaren was A. Kerdük voorzitter. Na diens overlijden in 1905 volgde 
No/ens hem als voorzitter op. Hij heeft deze functie tot 1926 bekleed. 
Vanaf 1908 was Nolens tegelijkertijd de afgevaardigde van de Neder
landse regering, in plaats van A. Talma. 

Met de socialist Tak had Nolens in die constituerende vergadering in 
Bazel zitting in de commissie die zich o.m. met organisatorische proble-

25 A. Millerand in "Die Zukunft der Arbeit", pag. 1 e.v., A. Fontaine, pag. 5, E. Mahaim, pag. 
25. 

26 Thomas aan Aalberse 29 oktober 1931, D. 600/200/1/0/42, Archief Internationaal Arbeidsbureau 
te Genève (verder afgekort tot lAB). 

27 "Het Volk", 2 oktober 1901, en "Berichte und Verhandlungen der konstituierenden Versamm
lung abgehalten in Basel am 27. und 28. September 1901 - die Internationale Vereinigung für 
gesetzlichen Arbeiterschutz" (Bern, 1901), passim. 
28 NA. 259, 260, 262 en 263. 
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men bezighield. Ook tijdens de conferenties van de volgende jaren nam 
Nolens actief deel aan de bijeenkomsten van diverse commissies. Zo 
was hij in 1906 in Genève voorzitter van de Commissie Verzekering 
van de buitenlandse arbeiders. De commissie sprak zich uit voor een 
gelijke behandeling van binnen- en buitenlandse arbeiders bij eenzelfde 
prestatie en evenzeer in geval van invaliditeit en ziekte. Hij was toen 
tevens lid van de commissie die moest rapporteren over giftige stoffen 

in de fabrieken29 . 

De kerkelijke overheid volgde het werk van de neutrale vereniging met 
grote belangstelling. Op het congres in Bazel had paus Leo XIII, die 
zich op de Berlijnse conferentie in 1890 reeds had laten vertegenwoor
digen, graaf E. Soderini als zijn vertegenwoordiger aangewezen. Ook 
de pausen Pius X, Benedictus XV en Pius XI hebben zich ten aanzien 
van de Internationale Vereniging steeds postief opgesteld. In de laatste 
jaren van haar bestaan was Joseph Beck pauselijk vertegenwoordiger. 
In feite waren de conferenties van de Internationale Vereniging de enige 
internationale conferenties waarheen de paus met andere staatshoofden 

zijn gedelegeerde zond3o. 

De vereniging heeft als niet-gouvernementele organisatie slechts aan
bevelingen kunnen doen. En tot 1919 heeft zij dit niet zonder succes 
gedaan. Met name de Nederlandse regering schonk veel aandacht aan 
de aanbevelingen die zij van de Internationale Vereniging ontving. In 
het bijzonder dient hier melding te worden gemaakt van het grote ge
zag dat Talma en na hem Nolens in de Vereniging had. Vooral de con
ferentie van 1905, die leidde tot de beroemde internationale conferentie 
van Bern in 1906, tijdens welke de eerste internationale sociale con
venties door een aantal regeringen werden aanvaard, was van grote 
beteken iS31 . 

De opheffing van de Internationale Vereniging 

De verhoudingen tussen de regeringen en de Internationale Vereniging 
kwamen geheel anders te liggen toen in 1919 de Internationale Arbeids-

1\ .,Verhandlungsbericht der vierten General-versammlung des Komitees der Internationalen 
Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz" (Jena, 1907), o.a. pag. 33, 51, 80 en 86. Over de 
stichting van de Nederlandse sectie schreef de secretaris W. A. H. Elink Schuurman op 27 
augustus 1901 aan Stephan Bauer ("Schweizerisches Wirtschaftsarchiv" in Bazel; handschrif
tenverzameling, dossier nr. 416 G. 10). In dit dossier bevinden zich ook diverse brieven van 
Nolens, o.a. aan Bauer. NA, 262A. 
3e K. Fry, a.w. pag. 208. In het "Basier Volksblalt" (27 september 1901) wordt gesproken over 
graaf Colderini. Dit moet een vergissing zijn geweest. Zie E. Soderini in: "Die Zukunft 
der Arbeit", pag. 22 e.v. In zijn schrijven van september 1921 (pas in het begin van 1922 ver
zonden) aan kardinaal Gasparri schreef Nolens i.v.m. een mogelijke vertegenwoordiging van 
de H. Stoel bij de Internationale Arbeidsconferenties, dat hij bij de Internationale Vereniging 
als vertegenwoordigers van de H. Stoel had gekend o.a. graaf Soderini en sinds 1920 J. Beek, 
die weliswaar geen gedelegeerde was in de letterlijke zin van het woord, maar mgr. L. Mag
lione, apostolisch nuntius in Bern, was gemachtigd hem toestemming te geven er aanwezig te 
zijn (NA 567). Terwijl in 1920 mgr. Magliane aan Beek schreef, dat hij gemachtigd was aan hem 
te geven "Ia permission d'y assister", schreef hij in 1923 dat de paus hem opdroeg "de 
représenter Ie Saint-Siège" (brief van Magliane aan Beek d.d. 11 augustus 1923, N. 7374 in het 
Beek-archief, dos. nr. 26). Zie het stuk "Réunion privée du 16 Octobre 1922 tenue à I'Hótel 
de Ville de Genève" in NA, 460; P. Kasteel in "De Maasbode" (ochtendblad), 5 april 1931. 
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organisatie in het leven werd geroepen. Nolens meende dat de Interna
tionale Arbeidsorganisatie het initiatief moest nemen om met de Inter
nationale Vereniging tot een gesprek te komen. Wat moest er in de 
toekomst met de Vereniging gebeuren? Moest er wellicht gesproken 
worden over een taakverdeling? In ieder geval, zo schreef Nolens aan 
Bauer, moest de Internationale Vereniging voorlopig blijven bestaan32 
Ook tijdens een réunion privée op 16 oktober 1922 in Genève, bijeen
geroepen door Albert Thomas, directeur van het Internationaal Arbeids
bureau en een ware vriend van Nolens, waaraan naast vertegenwoor
digers van de Internationale Arbeidsorganisatie ook vertegenwoordigers 
van de Internationale Vereniging deelnamen, heeft Nolens zich op geen 
enkele wijze uitgesproken tegen het voortbestaan van de Internationale 
Vereniging. 

Albert Thomas had deze geheime bespreking bijeengeroepen om te 
spreken over de oorzaken en de gevolgen van een algemene aanwijs
bare achteruitgang van de sociale beweging en over de middelen om 
deze alarmerende situatie te verbeteren door na te gaan welke geeste
lijke en materiële krachten voor een heropleving aanwezig waren en 
hoe voor ieder van die krachten individuen en gemeenschappen een 
rol zouden kunnen spelen. Volgens Albert Thomas, een overtuigd 
socialist, was de Kerk één van de morele krachten. Nolens, die zijn 
voldoening uitsprak over het feit, dat men het geloof in de sociale 
vooru itgang tot heropleving trachtte te brengen, achtte het noodzakelijk 
voor deze grote taak de hulp van de Kerk te verkrijgen. Letterlijk heeft 
hij toen gezegd: "La grande supériorité morale de /'Eglise vient de ce 
qu' elle ne se borne pas à reconnaÎtre la solidarité qui doit exister à 
/'intérieur des groupements professionne/s, mais qu'elle affirme celle 
d'organismes plus vastes et notamment celle qui unit les deux grandes 
classes de la production" . Ongetwijfeld heeft hij bij deze woorden zowel 
aan de Internationale Arbeidsorganisatie als aan de Internationale Ver
eniging gedacht. A. Thomas heeft Nolens in een brief van 8 december 
1922 uitdrukkelijk voor zijn actieve aanwezigheid op die conferentie 
laten bedanken. (Merkwaardigerwijze kon geen verslag van deze be
spreking gevonden worden in de archieven van het Internationale 
Arbeidsbureau, van het Schweizerisches Wirtschaftsarchiv of in het 
Beek-archief, ofschoon Beek als "envoyé du Saint Siège" aan deze 
conferentie deelnam, terwijl in het Nolens-archief wel een gestencild 
exemplaar van een verslag aanwezig is33 

Ondanks de bijeenkomst van 16 oktober 1922 werd echter in die tijd 
wel degelijk gedacht aan opheffing van de Internationale Vereniging 

31 Brief van S. Bauer aan Nalens d.d. 18 september 1916 (Schweizerisches Witrschaftsarchiv" 
in Bazel, D. 416 G. 10); .. De Telegraaf', 8 mei 1926, en NA 268. 

32 Nolens aan Bauer, 18 maart 1920 ("Schweizerisches Wirtschaftsarchiv" in Bazel, D. 416, 
G.lO) 

II NA 460. Brief van R. Devinat aan Nalens, 8 december 1922. 
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of aan een samenstelling van deze Vereniging met de andere interna
tionale sociale verenigingen: de Internationale Vereniging voor de 
Bestrijding van de Werkloosheid en de Internationale Organisatie voor 
Sociale Verzekering, van welke organisaties Nolens eveneens mede
oprichter en bestuurslid is geweest. De secretaris van de eerstge
noemde vereniging, J. Gerritsz, correspondeerde reeds vóór 16 oktober 
over deze materie met Nolens en Albert Thomas34. Enerzijds waren er 
die deze organisatie overbodig vonden, omdat de Internationale Arbeids
organisatie, die gevormd werd door regeringsvertegenwoordigers, 
werkgevers en werknemers, beter in staat zou zijn tot internationale 
afspraken ter bescherming van de arbeiders te komen, anderzijds vroeg 
bijv. Varlez zich af of de eenvoudige formule "wettelijke bescherming 
van arbeiders" wel bruikbaar was, daar het dubieus was of de arbeiders 
in de nieuwe tijd nog prijs stelden op "patronage" of "bescherming" 
in de strikte zin van het woord. De politieke opinie zou hiervoor zeker 

niet warm lopen35. 

Nolens vreesde op dat moment, dat een poging tot samensmelting der 
organisaties het voortbestaan van de Internationale Vereniging tot Wet
telijke Bescherming van de Arbeiders, "Ia seule qui functionne", in 
gevaar zou brengen. Hij vond het probleem kennelijk zo belangrijk, 
dat hij zijn mening in een uitvoerige brief, die hij persoonlijk aan Varlez 
schreef, uiteenzette. Hij wilde laten bestaan wat er was, "unifier et 
simplifier plutót que multiplier et campliquer", en pas praten over fusie 
als de internationale verenigingen, die tijdens de oorlog 1914-1918 hun 
werkzaamheden gedeeltelijk hadden moeten staken, weer volop actief 

waren36 . 

In 1925 werd desondanks ter vervanging van de drie sociale organisaties 
de Internationale Vereniging voor Sociale Vooruitgang gesticht. No/ens, 
die inmiddels als deskundige op het gebied van de internationale sociale 
wetgeving grote vermaardheid had gekregen, heeft zich toen, nadat de 
Nederlandse Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de Arbeiders 
op 8 mei 1926 was ontbonden, uit de nieuwe vereniging teruggetrokken. 
"Haar program was mij te vaag", vertelde hij later aan P. Kasteef37. Zijn 
internationale activiteiten waren toen reeds bijna geheel gericht op de 
Internationale Arbeidsorganisatie, waarover in een volgend artikel nader 
zal worden gesproken. 

34 lAB, G.790, NA 268. Nolens was bijv. president van een der zittingen tijdens het internatio
naal congres tegen de werkloosheid te Parijs in 1910 ("Tijdschrift van de Nederlandschen 
Werkloosheids-Raad", jrg. 13, 1930, nr. 9, pag. 387-389; en "Compte Rendu de la Conférence 
Internationale du Chömage", 3 din., Parijs, 1911, passim). Nolens was voorzitter van de Ne
derlandse sectie ter voorbereiding van de Parijse conferentie. 
35 Nota van L. Varlez aan Thomas, 9 oktober 1922 (lAB, dossier G. 790). 
JO Nolens aan Varlez, 6 oktober 1922 (lAB, G. 790). In zijn nota aan Thomas van 9 oktober 
1922 noemde Varlez de brief van Nolens "un peu réfrigérante". 
3l "De Telegraaf", 8 mei 1926; "De Maasbode", 12 mei 1926; en "De Maasbode" (ochtend
blad), 5 april 1931; NA 268. 
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I Verkleining van inkomensverschillen 

R. J. Karmelk~: 

Ons wordt momenteel voorgehouden dat de verkleining van inkomens
verschillen de centrale fundamentele politieke kwestie is. We worden 
uitgenodigd een standpunt bekend te maken en we zullen dienovereen
komstig onze politieke positie moeten innemen. Zo we hiermee moeilijk
heden hebben, wil men wel aangeven waar die positie dan is. 

In de praktijk komt onvermijdelijk de vraag aan de orde beneden welke 
grens de inkomens dan wel omhoog moeten en waarboven dat niet 
zo dringend nodig is. Wellicht kunnen die laatste inkomens stabiel 
blijven of kunnen ze wel omlaag. 

Dat is voor politici een naar vraagstuk: waar leg je de grens? De VVD 
zou kunnen zeggen: met meer dan 18.000 gulden per jaar hoort u 
precies bij ons. De PvdA zou kunnen zeggen: dat is niet juist, als u 
niet boven de 30.000 gulden zit, kunt u heel goed bij ons terecht. Een 
twee-partijensysteem komt op die manier in zicht. Het is eigenlijk ver
bazingwekkend dat dit nog niet in alle democratieën gebeurd is, vinden 
sommigen, en de enige verklaring die zij kunnen bedenken, is dat een 
belangrijk deel van de kiezers buitengewoon dom is. 
Jaren geleden liep ik tegen iemand aan die over de kwestie een zeer 
rechtlijnige en eenvoudige opinie had. U begrijpt dan wel dat het geen 
econoom was. Hij werkte met zijn gezond verstand. Nu is de vereen
voudiging van een problematiek een manier van werken die de econo
misten ook wel toepassen omdat daardoor bepaalde aspecten van een 
vraagstuk scherp in het daglicht komen. En daarom wil ik op de ge
dachten gang eens ingaan. 

Hoewel het een eenvoudig verhaal is, zal ik toch - als een concessie 
aan de standing van Politiek perspectief - een paar ingewikkelde 
zinnen in het betoog inlassen. Om de critici een royale kans te geven 
zal ik zekere standpunten scherp accentueren en wellicht een beetje 
overtrekken. Ik acht een brede discussie over het onderwerp in Politiek 
perspectief een heel belangrijke zaak. Daarom wat provocatie. 
Dat een tijdschriftartikel altijd onvolledig is, is bekend. 

* Drs. Karmelk, die ons deze bUdrage toezond naar aanleiding van de bUdragen over inko
mensverdeling in het januari-februarinummer, was tot voor kort werkzaam als adviseur op 
financieel, economisch en industrieel gebied. Als zodanig heeft hij vooral voor regeringen 
en voor de Verenigde Naties opdrachten uitgevoerd in ontwikkelingslanden. (Red.). 
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In het navolgende worden loonbedragen genoemd uitsluitend met een 
illustratieve bedoeling. Iedereen mag naar believen andere getallen 
gebruiken, mits zekere verhoudingen in acht worden genomen. Nu volgt 

het verhaal. 

Evenals in de wiskunde gaan we uit van bepaalde vooronderstellingen, 
'hetzij omdat we die onbewijsbaar achten, hetzij omdat we geen tijd 
willen verdoen. Omdat het belang van mensen in het geding is, heeft 
veel argumentatie - vanuit eigen vooroordelen - toch geen zin. 

2 

Allereerst stappen we af van het begrip "inkomensnivellering". We 
gaan er van uit dat niemand naar gelijkmaking of egalisatie van inko
mens streeft, maar dat het er wel om gaat de afstand tussen de hogere 
of "extreem" hoge inkomens en de lagere of "extreem" lage inkomens 
te verminderen. We spreken ook niet van een herverdeling van inko
mens alsof inkomens, die reeds verdeeld zijn, nog eens een keer op
nieuw verdeeld moeten worden. 

3 

We beperken ons tot de inkomens in geld uit arbeid, dus lonen en 
salarissen. We zullen zelfs proberen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk 
niet te spreken over koopkracht en reële inkomens. 

4 

We zullen niet spreken over de motivering van een politiek van ver
kleining van inkomensverschillen, want dat is een ethische aangelegen
heid. In de tijd die nodig is om dit artikel op papier te zetten, sterven 
er in deze wereld enkele duizenden mensen van pure ellende. Als ze 
geld zouden hebben gehad, zouden ze water, voedsel en medicijnen 
hebben kunnen kopen. Andere mensen hebben genoeg geld om te 
kunnen rondrijden in automobielen die per stuk honderdduizend gulden 
of meer kosten, of vertoeven behaaglijk op de zonnedekken van hun 
zeewaardige plezierjachten, die voor enkele miljoenen guldens in de 
markt zijn. Dit en nog heel veel meer vinden sommige mensen geen 
goede toestand in de wereld. Dat vind ik ook. Men spreekt van aan
stootgevende consumptie en dat voert weer tot de idee van een aan
stootgevende verdeling van inkomens. 
Er is echter ook een heel andere zienswijze mogelijk, die men de natuur
wetenschappelijke kan noemen. Daarin wordt het hele maatschappelijke 
gebeuren beschouwd als een feitelijk, soms ook onvermijdelijk proces, 
met vrede en oorlog, rijkdom en armoede, waarbij nu eenmaal, om zo 
te zeggen, uitverkorenen en verworpenen bestaan. Er is een hele litera-
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tuur waarin dit standpunt wordt ingenomen. Ik weet niet wat ik daartegen 
zou moeten inbrengen. 

Om niet voorbij te gaan aan kleine minderheden wil ik ook nog wel even 
blijven stilstaan bij de mensen die de Bijbel er bij halen en beweren 
dat die toestand in de wereld in strijd is met Gods wil. Daar ben ik het 
mee eens, maar ik weet dat men tegenwoordig ook wel het standpunt 
inneemt dat men Gods wil niet aan de mensen moet opdringen. De hier 
bedoelde christenen voeren dan aan dat niet zij iets willen opdringen, 
maar dat blijkens de Bijbel en de levenservaring God er de gewoonte 
op na houdt om zichzelf en zijn wil aan de mensen op te dringen. Zol"ang 
er echter veel mensen zijn die zich beroepen op hetzelfbeschikkings
recht en dit afwijzen als een ontoelaatbare inmenging in zuiver mense
lijke aangelegenheden, zijn we, dacht ik zo, toch wel volledig uitgepraat. 

5 

En nu de idee. Als we het er over eens zijn dat de lagere-loontrekkers 
te weinig inkomen genieten, dan geldt dit zeker voor de mensen die op 
het minimum zitten, bijvoorbeeld de gezinshoofden met stel 12.000 
gulden per jaar. Als we voorts aannemen dat er naar de nu in Nederland 
geldende maatstaven pas sprake is van een enigszins redelijk inkomen 
voor die huisvaders bij een loon van zo'n 17.000 gulden, dan moeten 
we dááraan allereerst maar eens wat gaan doen. We hebben al perio
dieke onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over de 
arbeidsvoorwaarden en bij de eerstvolgende gelegenheid pakken we 
de zaken eens goed aan en brengen het minimum van 12.000 naar 13.000 
gulden, en tegelijkertijd houden we de hele overige inkomenspiramide 
stabiel. Bij de volgende gebruikelijke loononderhandelingen bekijken 
we hoe de nationale economie de ingreep verwerkt en als dat meevalt 
herhalen we de operatie en gaan we van 13.000 naar 14.000 gulden. 
En zo gaan we stelselmatig etappegewijs voort. 

6 

De eerste gedachte die de idee opwekt, is dat hier alle begrippen van 
psychologie en politiek worden genegeerd. De mensen met 13.000 
gulden moeten een periode wachten voordat ze aan de beurt komen 
voor lotsverbetering; de mensen met 14.000 gulden twee perioden, 
enzovoorts. Geen politicus en geen vakbondsbestuurder die prijs stelt 
op zijn broodwinning, zal deze idee willen verkopen. Dat is een klare 
zaak. 

Maar daarmee stelt de geschetste idee de niet-economische aspecten 
van de kwestie in een scherp licht. Hoe belangrijk de psychologie is, 
heeft de vakbeweging in het verleden pijnlijk ondervonden. Er is onder 
werknemers tegenwoordig een sterke loondifferentiatie en elke aan
tasting wekt krachtige weerstanden. Reeds aan de basis van de piramide 
zouden wrijvingen ontstaan door frustraties van geldingsdrang en 
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statusgevoelens'. De geweldige uitbreiding van de consumptiemogelijk
heden in onze maatschappij maakt de middengroepen bijzonder ge
voelig voor een afremming van de inkomensgroei, die net weer iets 
extra mogelijk zou maken. Kortom, afgezien van alle economische over
wegingen is de idee al weinig realistisch. Maar wie houdt van de aardige 
hersengymnastiek die economie wordt genoemd, kan met de geschetste 
idee nog wel enig plezier beleven. 

7 

Het hele probleem van de rechtvaardige inkomensverdeling voor wat 
de lonen betreft is met één klap van de tafel geveegd, want praktisch 
is het voldoende het er over eens te zijn dat de minima voorlopig nog 

wel even omhoog kunnen. 

8 

Er wordt ook schoon schip gemaakt met alle berekeningen van de ruimte 
die voor de verhoging van de lagere lonen zou ontstaan door de afro
ming of door de stopzetting dan wel de afremming van de groei der 
hogere inkomens. Dat kan dan stof voor de collegezaal blijven, en dat 
lijkt mij een heel goed idee omdat de calculaties berusten op wankele 
en verouderde statistische gegevens - het CBS is wat dit betreft zo 
langzamerhand een documentatiebureau voor economische oudheden 
geworden - en geconditioneerd zijn door allerlei betwistbare veronder
stellingen, die de uitkomsten substantieel beïnvloeden. 

9 

Men beweert dat een afroming van inkomenstoppen en de verdeling 
daarvan over de lager betaalden een zeer gering resultaat zou opleve
ren, vergeleken met de mogelijkheden die de jaarlijkse groei biedt "maar 
ook ten opzichte van de opbrengsten die de achter ons liggende her
verdeling van de winsten naar de arbeidsinkomens heeft opgeleverd"2. 
Nu is het si imme van de geschetste idee juist dat dit alles in de opzet 
verdisconteerd is; dus dat de groei van de inkomensstroom naar de 
laagst betaalden wordt gekanaliseerd. 

1 Precies hetzelfde probleem bestaat bij de verhoging van de belastingvrije voet. Men ontkomt 
dan praktisch niet aan het veranderen van schalen en tarieven, juist om de nivellering van 
netto-inkomens te vermijden. Waarom eigenlijk? Omdat men juist geen egalisatie wenst. Dat 
wil zeggen, men wil wel nivellering maar altijd op een hoger niveau dan waarop men zit. 
Sommige mensen denken bij nivellering nooit aan de anderen, die minder verdienen. 

2 Prof. dr. A. H. J. Kolnaar in zijn artikel .. Herverdeling van de inkomens' (Politiek perspec· 
tief. januari/februari. 1974) zegt duidelijk en onvoorwaardelijk .. nee·· tegen een kunstmatige 
_ d.w.z. een door de overheid binnen een betrekkelijk korte termijn geforceerde - politiek 
van verkleining van inkomensverschillen. Dr. Kolnaar acht zo'n politiek een riskant experiment, 
symptomenbestrijdend en voorbarig; de laagst betaalden kunnen er nauwelijks baat bij hebben 
en ten slotte is zo'n politiek voor Nederland zelfstandig niet te verwezenlijken. - In mijn 
visie overheersen andere overwegingen, al zijn mijn praktische conclusies niet zoveel anders 
dan die van dr. Kolnaar. 
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10 

Het hele probleem wordt teruggebracht tot een vraagstuk van verhoging 
van de minimumlonen, op een manier die de macro·-economische 
theoretici wel heel erg met de rug tegen de muur zet. Want wat kunnen 
zij aanvoeren tegen een methode die zo economisch-realistisch, zo 
proefondervindelijk te werk wil gaan! Het laatste woord in de weten
schap is altijd aan de feiten. Het theoretiseren wordt schaakmat gezet. 

11 

Veel economen vinden dat het schaven aan de inkomensongelijkheid 
in een kapitalistische maatschappij symptoombestrijding is. Dat vonden 
vroeger de marxisten, die streng in de leer waren, ook. En dat vind 
ik ook, al is het op grond van andere overwegingen. Maar ik acht 
symptoombestrijding niet per se verwerpelijk. In de medische praktijk 
- waar het begrip "kurieren am Symptom" vandaan komt - wordt de 
symptoombestrijding heel vaak een goede zaak gevonden. 
Hiermee komen we op het terrein van de economie en dan is voor
zichtigheid en dubbele waakzaamheid geboden. De economen bedoelen 
met de symptoombestrijding dat de fundamentele oorzaken van de 
inkomensongelijkheid - die volgens een klassieke economische visie 
bestaan in de relatieve schaarsteverhoud!ngen van de produktieve 
functies en prestaties - niet worden veranderd. Men moet dan wel 
goed in het oog houden dat veel economen uitdrukkelijk verklaren dat: 

a. de algemene, d.w.z. abstracte economische theorie nimmer zonder 
meer op concrete situaties mag worden toegepast; 

b. de boven aangeduide theorie een beperkte gelding heeft, d.w.z. dat 
in veel gevallen de inkomensverschillen daardoor niet worden ver
klaard; 

c. schaarste vaak door de mens is gemanipuleerd of gemanipuleerd 
kan worden, zodat op die wijze inkomens kunnen worden veranderd, 
soms op korte termijn; 

d. een verklaring van verschillen in het algemeen nog geen verklaring 
en zeker geen rechtvaardiging is van de grootte der verschillen; 

e. de theorie uitgaat van bepaalde sociaal-economische structuren en 
processen, waardoor de vraag open blijft of de stand van zaken niet 
heel anders kan zijn bij andere sociaal-economische verhoudingen. 

12 

Een van overheidswege bewerkstelligde verhoging van lonen, die stel
selmatig étappegewijs wordt voortgezet, zal waarschijnlijk een tijdelijke 
werkloosheid veroorzaken omdat de ondernemingen die reeds op de 
rand van het economisch bestaan balanceren, uit de markt raken. Het 
standpunt wordt ingenomen - door het bestaan van loonminima is dat 
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reeds principieel aanvaard - dat bedrijven die alleen mogelijk zijn 
op basis van "onderbetaalde arbeid", geen recht van bestaan meer 
hebben. Het onvermogen van sommige ondernemingen om redelijke 
lonen te betalen mag immers geen argument zijn tegen een redelijke 
loonpolitiek. Inderdaad, want economisch beschouwd is de grens tussen 
werken voor heel weinig loon en werkloosheid een erg betrekkelijke 
zaak. Aan de werkloosheid moet dan wat gedaan worden. Als dat niet 
het geval is, zegt men, deugt het hele sociaal-economisch bestel niet 
en moeten we eens aan heel iets anders gaan denken. 
In de geschetste gedachtengang is er geen sprake van het afwegen van 
het offer van de een tegen het welzijn van de ander. Wil men het toch 
zo zien, dan moet men bedenken dat men, als men dat niet wil doen, 
over vrijwel geen onderwerp van sociale politiek iets kan zeggen of 
schrijven, want aan dat keuzeprobleem valt eenvoudig nimmer te ont
komen. Wie voorstander is van een zo vrij mogelijke ondernemingsge
wijze maatschappelijke produktiewijze, heeft die keuze ook gedaan, en 
op een niet zo geringe schaal. 

13 

Bij het werkgelegenheidsaspect kan men in het bijzonder de internatio
nale economische verhoudingen betrekken. Het kleine Nederland kan 
geen zelfstandige politiek voeren. Ons land moet zich aanpassen. De 
vroegere minister-president dr. ColÜn placht dit gezichtspunt bij her
haling en met klem naar voren te brengen. En hij was een man met een 
zeer groot praktisch-economisch inzicht. 
Voor de dag van vandaag moeten echter toch ook andere overwe
gingen gelden. In de eerste plaats meen ik, dat rekening mag worden 
gehouden met de omstandigheid dat in alle economisch meer ontwik
kelde landen de inkomenspolitiek in beweging komt. In de tweede plaats 
lijkt mij het argument van de internationale concurrentie, en dan in het 
bijzonder met betrekking tot de looncomponent, van een al te klassieke 
eenvoud, gelet op ons huidig inzicht in de complexiteit van de econo
mische verhoudingen. Het is een zaak van wijze, voorzichtige gematigd
heid, van een tastend experimenteel voorwaarts gaan. Zonder experi
menteren valt trouwens niet te leven. 

14 

Het strikt theoretische probleem, dat hier natuurlijk niet behoorlijk aan 
de orde kan worden gesteld, is of in een gesloten economisch systeem 
met een perfecte concurrentie bij een toestand van volledige werkge
legenheid een bepaald loonniveau behoort. De klassieke economie, die 
veertig jaar geleden nog oppermachtig was, gaf hierop een bevestigend 
antwoord. Er bestaat één economische evenwichtstoestand, die men 
"normaal" of "natuurlijk" of "optimaal" kan noemen en waarbij alle 
economische grootheden een bepaalde waarde hebben, waarin de 
overheid geen verandering mag brengen op straffe van vermindering 
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van prestatie, produktiviteit en produktie. Het nationaal inkomen ver
mindert dan en dat is een sociaal-economisch nadeel. 
Bij een geforceerde verandering van de loondifferentiatie - wat al heel 
iets anders is dan algemene niveauverandering - liggen de verhou
dingen naar hedendaagse economische inzichten, dunkt mij, wel iets 
anders. Het economisch systeem is een gecompliceerd geheel van 
kwantitatieve samenhangen tussen allerlei grootheden, deelgrootheden 
en verhoudingen daartussen. We moeten dan niet alleen denken aan 
de produktie, de investeringen, de prijzen en lonen, de omzetten, de 
geldhoeveelheid, maar ook aan de differentiaties daarbinnen. Elk ver
anderlijk concreet gegeven tendeert naar aanpassing aan het geheel. 
Het totale concrete systeem tendeert naar aanpassing aan een gegeven 
concrete grootheid. In het denken in functies wordt het al moeilijk te 
onderscheiden tussen wat fundamenteel is en wat symptomatisch is. 
Wordt door overheidsinterventie een concrete component in het systeem 
veranderd en gefixeerd - bijvoorbeeld sommige lonen -, dan volgt 
een proces van aanpassing in het hele systeem. Er zijn verschillende 
effecten. Er is een kostprijseffect; er is een inkomens- en bestedings
effect. Er zijn marktverschuivingen en veranderingen in de prijzenstruc
tuur. Dat het evenwicht op de arbeidsmarkt duurzaam verbroken wordt, 
kan niemand bij voorbaat zeggen. Men kan naast de kostprijsverhoging 
kostencompenserende ontwikkelingen veronderstellen. 
Gelet op de flexibiliteit van het hele systeem en de onnaspeurlijkheid 
van alle kwantitatieve interdependenties is het voor de macro-economi
sche theoreticus welhaast ondoenlijk concrete uitspraken te doen, het 
volgende in aanmerking genomen. Bij het kwantitatieve probleem spelen 
twee momenten een belangrijke rol: de omvang van de ingreep en het 
tijdselement. Is de ingreep klein, dan verdrinkt het effect in de totaliteit, 
zoals het uitstorten van een emmer water in de zee geen waarneembaar 
effect heeft. Het tijdselement speelt een rol in die zin dat na de ingreep 
een aanpassingsperiode bestaat waarin verschuivings- en frictiever
schijnselen optreden, die na enige tijd vanzelf ophouden. 
Wanneer er sprake is van een voortgaande verbetering van de produk
tiviteit, komt de verhoging van de minimumlonen neer op een andere 
verdeling van het maatschappelijk meerprodukt. een kanalisatie van de 
stroom naar de laagst betaalden. 

75 

Wanneer we ook nog even de fantasie de vrije loop laten, zouden we 
van de verhoging van de minimale lonen nog allerlei voordelen kunnen 
opsommen, zoals hogere belastingopbrengsten, het kunnen vervallen 
van huurprijsregelingen en bouw- en woonsubsidies, het in grotere mate 
door werknemers laten betalen van verplichte verzekeringspremies, en 
het beëindigen van kinderbijslagregelingen voor het eerste en tweede 
kind. Wat zou de economie in veel opzichten gezonder kunnen worden 
gemaakt! 
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In het voorafgaande is veel van wat ter verdediging van de verkleining 
van inkomensverschillen kan worden aangevoerd, scherp geaccentueerd. 
Dat is gedaan omdat ik van mening ben dat indien de kwestie van de 
verkleining van inkomensverschillen het enige vraagstuk zou zijn 

~ waarmee we op economisch gebied geconfronteerd worden, en indien 
we het strikt economisch zouden mogen beschouwen, er toch heel wat 
mogelijk zou kunnen blijken. De strikt economische argumenten die 
aangevoerd worden tegen een pol itiek van verkleining van inkomens
verschillen, waarbij deze politiek op zichzelf wordt beschouwd - dus 
volkomen los van een bepaalde concrete situatie -, zijn niet zo indruk
wekkend omdat zij op niet meer berusten dan eventueel mogelijke 
economische gevolgen. Of de gevolgen sociaal-economisch inderdaad 
onaanvaardbaar te achten zijn, hangt - nog afgezien van het altijd in 
de waardering aanwezige subjectieve moment - af van de omvang van 
de ingreep en de wijze waarop, met name het tempo waarin hij wordt 
verwezenlijkt. Alleen bij een forse ingreep zijn met enige zekerheid 
conclusies mogelijk. Plaatst men - wat de realiteitszin gebiedt - de 
kwestie in de totaliteit van het concrete economische gebeuren (natio
naal en internationaal), waarbij het vraagstuk uit de aard der zaak 
bijzonder gecompliceerd wordt, dan zie ik toch wel zorgwekkende 

aspecten. 

Wat is het geval? Behalve een inkomenspolitiek heeft de overheid ook 
nog te voeren een onderwijspolitiek, een ontwikkelingspolitiek, een 
milieupolitiek, en een politiek met betrekking tot de werkloosheid. Er 
zijn nog verschillende desiderata op het gebied van de sociale politiek. 
Er wordt van alle kanten op de regering aandang uitgeoefend om voor 
allerlei doeleinden subsidies en financiële hulp te verlenen. Er wordt 
wat gedaan aan minimum-jeugdlonen en aan de gelijkstelling van de 
arbeidsbeloning voor mannen en vrouwen. Looncompensatie voor prijs
stijgingen is gebruikelijk. Er is een inflatie die spaarders onteigent en 
de progressie in de belastingen automatisch versterkt en de overheids
uitgaven automatisch opjaagt. Er is een steeds meer uitdijend overheids
en semi-overheidsapparaat. Er is de bekende overheveling van inko
men door middel van het systeem van belasting- en premieheffing voor 
sociale en collectieve voorzieningen. Ook hierbij ontstaat door de 
inflatie een automatische verzwaring van de financiële lasten voor de 
staat. Een en ander betekent dat in feite al praktisch de helft van het 
nationale inkomen is gesocialiseerd. Bij inkomensvermeerdering ziet 
reeds de betrekkelijk lage inkomensgenieter een aanzienlijk deel van 
zijn inkomenstoename verdwijnen aan belastingen en sociale premies. 

Nu dreigt hiervan geen prestatievermindering, omdat men het werken 
niet laten kan of omdat men vervangbaar is. Maar er dreigt wel iets 
anders, en dat is een afneming van de expansie-investeringen, een 
verplaatsing daarvan naar het buitenland en een verschuiving binnen 
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de investeringen van breedte- naar diepte-investeringen (fusies, rationa
lisatie, mechanisering, automatisering). Er dreigen de gevolgen van het 
eindigen van de economische groei. Een economie die op groei was 
ingesteld en overgaat naar een produktiestabiliteit, kan nare verschijn
selen gaan vertonen. Wat verergerd wordt als in enkele sectoren een 
marktverzadiging gaat optreden, stel in de bouwnijverheid. Dan ontstaan 
structurele problemen en geen conjuncturele. 

Kortom, een overheid voert verschillende "politieken" en dat werpt de 
vraag op of die verenigbaar zijn. Kan men tegelijkertijd een politiek 
van hoge belastingen en hogere lonen voeren? En dan ook nog een 
politiek gericht op beheersing van de inflatie? Tot een effectieve inflatie
bestrijding komt het internationaal maar steeds niet omdat men via de 
nominale koopkrachtbeperking een kentering in de conjunctuur vreest. 
En niets geldt zozeer als een blijk van falen van het systeem of van 
de politiek als werkloosheid. Dat niettemin werkloosheid verschijnt, is 
dan ook al een buitengewoon ernstig feit. De werkloze is mens op het 
volstrekte economische minimum. Over inkomensverschillen gesproken 

17 

Een samenvatting is buitengewoon moeilijk. Het praktische vraagstuk 
is zo complex en vereist voor een conclusie zoveel onderzoek, dat alleen 
een ruim bemande instelling er enigermate mee kan klaar komen. En 
altijd blijft de toekomst onvoorspelbaar. Zonder durf en zonder experi
ment gaat niets in deze wereld. Het zonder meer afwijzen van het 
streven naar verkleining van inkomensverschillen berust, naar mijn 
mening, op een overschatting van onze kennis. Economen zijn wel eens 
geneigd de relativiteit van het economisch inzicht - het gebonden zijn 
ervan aan tijd en plaats - uit het oog te verliezen. Wie echter deze 
politiek als een prioriteit stelt, zal bepaalde consequenties moeten aan
vaarden; zoals ik hierboven, hoop ik, voldoende heb aangeduid. 

18 

Tot besluit van deze fragmentarische en schetsmatige beschouwing nog 
een opmerking van heel speculatieve aard. Men noemt wel eens drie 
regulerende principes op basis waarvan een sociale ordening kan 
worden opgetrokken: de macht, het recht en de liefde. Macht en recht, 
het laatste in de zin van positief recht, kennen we uit de praktijk van 
het dagelijks leven. Macht vertoont zich in de vorm van fysiek geweld 
of de dreiging daarmee en in de vorm van geestelijke (over)macht. In 
het laatste geval bepaalt het bijvoorbeeld de publieke opinie. De 
Romeinen, onze grote leermeesters op het gebied van het recht, wisten 
al dat de laatste categorie achter het postieve recht de macht is. En dat 
is zeker waar als we het begrip macht zo ruim nemen dat het ook dat 
omvat wat de openbare mening bepaalt. 

liefde en gerechtigheid zijn evangelische beginselen. Ik geloof dat 
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Simone Weil gelijk had toen zij schreef dat er in het Evangelie eigenlijk 
geen onderscheid te vinden is tussen liefde en gerechtigheid en dat dit 
onderscheid een uitvinding van de mensen is. Als de Schrift spreekt 
van de "rechtvaardige", betekent dat iets anders dan waaraan wij bij 
dat woord denken. De bijbelse schrijver lijkt meer te denken aan "de 
door het geloof gerechtvaardigde" of wel zonder meer de vrome ge
lovige. In bijbelse zin is een rechtvaardig loon heel iets anders dan een 
economisch en berekenbaar equivalent. De Bijbel lijkt vaak gelijkheid 
goed te vinden waar wij ongelijkheid vanzelfsprekend vinden, en omge
keerd. Voor de heidenen is gelijkheid goed tussen gelijken. In de Bijbel 
schijnt vaak gelijkheid te moeten zijn tussen ongelijken. 

Het Romeinse recht, waar wij op voortgebouwd hebben, was meer 
afgestemd op de blijkbare menselijke geaardheid en erg praktisch, wat 
men van de leer van Christus nu niet bepaald zeggen kan. Vandaar dat 
die leer altijd met een stizwijgend en niet onaanzienlijk voorbehoud is 
aanvaard. 

Thomas van Aquino, wiens sterfdag wij dit jaar herdachten en die ons 
veel heeft verklaard wat Christus vergeten was uit te leggen, heeft 
zijn uiterste best gedaan een christelijke sociale moraal uit te werken 
die vrij is van de smetten van het utopisme. Naar mijn idee is er nimmer 
een betere verdediging van de evangelische moraal op schrift gesteld 
dan die welke geschreven werd door een andere Italiaan: Niccolo 
Macchiavelli. 
Tegenwoordig wordt veel de aandacht gevestigd op het verschijnsel van 
de macht. Dat is geen nieuw gezichtspunt. De klassieke schrijvers 
hadden al een vrij volledig inzicht. De economische theorie en met name 
de theorie van de inkomensverhoudingen kan gemakkelijk in termen 
van macht geschreven worden. Nu kan men de macht als regulerend 
principe afwijzen. Mogelijk komen er meer mensen die dat doen. Er zijn 
mensen met hogere inkomens die verklaren dat zij bereid zijn een 
stabilisering, soms zelfs een vermindering, te aanvaarden. Zonder 
prestatievermindering. Soms verbindt men daaraan bepaalde voorwaar
den, bijvoorbeeld met betrekking tot de overheidspolitiek. Het zou, 
dunkt mij, toch wel eens de moeite waard kunnen blijken om de opinie 
bij de hogere inkomenstrekkers te peilen door middel van een weldoor
dachte enquêtering. 
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Ramingen in het primair onderwijs 

A. J. Hermes~' 

Vooral in kwantitatief opzicht is na de Tweede Wereldoorlog de groei 
van het onderwijs in Nederland spectaculair geweest. De oorzaken van 
deze snelle groei zijn in het navolgende buiten de orde; de effecten zijn, 
kwalitatief gesproken, moeilijk te meten. Niet onredelijk lijkt het echter 
te veronderstellen, dat deze effecten door de bank genomen als positief 
kunnen worden gekwalificeerd. 

Nu is op veel terreinen van het maatschappelijk leven het begrip groei 
synoniem met goed. Dat dit maar ten dele waar is, blijkt thans bijvoor
beeld op het terrein van het onderwijs, waar de laatste jaren een groot 
aantal verzadigingsverschijnselen optreedt. De overheid reageert -
met name in de sector van het postsecundair onderwijs - met de ont
wikkeling van schema's die grenzen aan de groei moeten stellen, c.q. 
de groei in verantwoord tempo moeten doen plaatsvinden. Dit was 
nodig, en het zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Want met angstwek
kende snelheid zijn - met name in de loop van de jaren zestig -
prognoses inzake aantallen studenten achterhaald, herzien en weer 
achterhaald. Te vrezen valt dan ook, dat een oorspronkelijk als nood
maatregel bedoelde numerus-fixus-wet ongewild bitter noodzakelijk zal 
blijven totdat het effect van structurele maatregelen op dit terrein -
de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs (WO), de coör
dinatie tussen hoger beroepsonderwijs (HBO) en WO, en de Planning
wet die in voorbereiding is - merkbaar wordt, en misschien zelfs nog 
daarna. 

De bekendste aanwijzing voor structurele overschotten is de ontwikke
ling van het werkloosheidscijfer. Dat deze ontwikkeling een bruikbare 
graadmeter is voor de verschijnselen waarover het hier gaat, vindt zijn 
oorzaak in het feit dat het vooral externe factoren zijn, die binnen het 
onderwijs (en binnen een groot aantal andere maatschappelijke dienst
vakken) werkloosheid veroorzaken. De statistieken van de laatste twee 
jaren tonen aan, dat hier sprake moet zijn van een structureel verschijn
sel, dat niet door het nemen van ad-hoc-maatregelen alléén kan worden 
opgelost. Wie tegenwoordig als academicus of HBO-man afstudeert, 

* De heer Hermes, oud~wethouder van onderwUs en culturele zaken van Beverwijk, is sinds mei 
1971 lid van de Tweede Kamer voor de KVP. 

36 Politiek perspectief, mei/juni 1974 



moet een baan zoeken. De vraag hoe deze problemen kunnen worden 
opgelost, is voorlopig nog niet bevredigend beantwoord. 

In het najaar van 1973 heeft de Stuurgroep Onderwijs en Wetenschap
pen van het Centrum voor Staatkundige Vorming de omvang van het 
probleem gepeild voor de categorie onderwijsgevenden in het kleuter-

4 en basisonderwijs. Dit geschiedde aan de hand van een prognose inzake 
de te verwachten overschotten in deze onderwijssector, opgesteld door 
enkele leden van de stuurgroep. Cijfers en conclusies van deze prog
nose vormen de inhoud van dit artikel. 

.. 

I) Basis- en buitengewoon onderwijs 

A. PROGNOSES 

Voor de te verwachten overschotten aan onderwijzers in de jaren 1974 
tot en met 1976 - welke overschotten uitgaan van een onveranderd 
beleid - werden de cijfers genomen zoals die zijn opgesteld door een 
commissie bestaande uit ambtenaren van het departement van Onder
wijs en Wetenschappen en vertegenwoordigers van de onderwijsorgani
saties. Deze cijfers zijn beg in maart 1973 ook overgelegd aan de leden 
van de Tweede Kamer; zij waren toen onderwerp van uitgebreide 
discussies en zijn aangevochten. De bewuste nota, tot het bekend 
worden van de input-cijfers van het schooljaar 1973/1974 het enige 
basismateriaal, raamt voor de jaren 1974 tot en met 1976 overschotten 
van resp. 1900, 3900 en 4500 onderwijzers. 

De beide eerste Cijfers zijn afgeleid uit de aantallen aanwezige studen
ten op de pedagogische academies resp. in de klassen 1 en 2 (school
jaar 1972/1973). Zij zijn dus vrij hard. Het derde cijfer gaat uit van een 
bezetting van ongeveer 10.000 studenten in de eerste klas van het 
schooljaar 1973/1974. Op zichzelf leek deze raming niet al te gewaagd. 
Gezien de opdracht van de minister aan de rijkspedagogische academies 
om niet meer leerlingen aan te nemen dan in 1972 en het effect van dit 
verzoek op de andere academies, werd in eerste instantie uitgegaan 
van eenzelfde aantal aanmeldingen als voor het schooljaar 1972/1973, 
toen de bezetting van de eerste klas 9647 bedroeg. Inmiddels zijn in 
oktober 1973 exacte cijfers bekend geworden over de bezetting van de 
eerste klas. Hieruit blijkt, dat de werkelijke input voor het schooljaar 
1973/1974 op ruim 8800 ligt; een verschil van ruim 800 ten opzichte van 
het geraamde cijfer. Verwerking van deze gegevens in het overschot 
van 1976 brengt het totale overschot over de eindexamens 1974 tot en 
met 1976 op ongeveer 9300. 

Gerekend mag derhalve worden dat de komende drie jaar een overschot 
van ongeveer 10.000 onderwijzers zal ontstaan, indien tenminste -
het zij herhaald - geen maatregelen worden genomen die een beroep 
doen op dit potentieel. In verband met dit laatste heeft een raming voor 
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het jaar 1977 weinig zin. Opgemerkt zij, dat het effect van de terugloop 
van het aantal leerlingen in de genoemde drie jaar in de gegeven 
cijfers is verrekend. 

Vrüstelling militaire dienst 

Wijziging van het uitstel- en vrijstellingsbeleid voor de militaire dienst 
is van invloed op het totale aantal beschikbare leerkrachten. Het tot nu 
toe gevoerde beleid houdt in, dat van iedere jaarlichting ongeveer 500 
à 600 onderwijzers uitstel (eventueel vrijstelling) van militaire diens! 
krijgen. Zou dit niet meer gebeuren, dan vermindert dit het beschikbare 
potentieel, maar slechts eenmalig, omdat de in dienst getredenen na 
ongeveer 15 maanden toch weer voor het onderwijs beschikbaar zijn, 
zij het dan 1 à 1 % jaar later. Omgerekend over 15 maanden betekent 
dit een "verlichting" van ongeveer 750 onderwijzers. 

Wanneer wij van de veronderstelling uitgaan, dat de dienstplichtfacili
teiten voorlopig niet meer verleend zullen worden, kan het aantal' voor 
de jaren 1974/1975/1976 beschikbare onderwijzers op ongeveer 8500 
worden gesteld. Van dat - onrustbarende - aantal willen wij verder 
uitgaan. 

B. WAAR INZETTEN? 

Het inzetten van het bovengenoemde aantal beschikbare onderwijzers 
heeft vanzelfsprekend financiële consequenties. Deze zullen wij voorals
nog laten rusten. Wij willen bezien, welke bestemming - gezien de 
verlangens vanuit het onderwijsveld - aan dit beschikbare potentieel 
zou kunnen worden gegeven. Dan komen de volgende mogelijkheden 
naar voren. 

1) Verlaging van de leerlingenschaal bÜ het basisonderwüs 

Verlaging van de leerlingenschaal bij het basisonderwijs met één punt 
vraagt 800 à 900 onderwijzers. Wij zullen uitgaan van 850 onderwijzers 
per punt. Hoewel het vanzelfsprekend is dat een onderwijzer in een 
klas van 25 leerlingen meer aandacht aan ieder van hen kan besteden 
dan in een klas van 50 I'eerlingen, bestaan over de optimale klasse
grootte als zodanig geen uitkomsten van wetenschappelijke onderzoe
kingen. Op die optimale klassegrootte is uiteraard ook het onderwijs
systeem van grote invloed. In een sterk klassikaal systeem zullen 
waarschijnlijk grote klassen minder bezwaar oproepen dan in een meer 
individualiserend systeem. 

Zonder tot kwalitatieve uitspraken ter zake te willen komen moet ge
constateerd worden, dat de wens naar een meer individuele benadering 
in het onderwijs sterk leeft. De onderwijsvakorganisaties noemen reeds 
jaren een maximum-aantal van 24 leerlingen per klas voor de jongere 
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kinderen en voor de hogere klassen 30 leerlingen. Ter vergelijking: 
volgens het Statistisch Bureau van de EG bedraagt de gemiddelde 
klassegrootte in België, Luxemburg, Frankrijk en Italië 22; Nederland 
staat op 29,7 (1971) en Duitsland, waar een groot tekort aan leerkrach

ten is, op ongeveer 32. 

2) Verlaging van de leerlingenschaal bij sommige takken van buitenge-

woon onderwijs 

In deze onderwijssector zouden voor verlaging van de leerlïngenschaal 
in eerste instantie drie categorieën in aanmerking dienen te komen. 
Op de eerste plaats de scholen voor imbeciele kinderen, waarvan de 
schaal, sinds 40 jaar gehandhaafd op 16, teruggebracht zou moeten 
worden op 10. Minister Van Kemenade heeft per 1 augustus 1973 deze 
schaal reeds op 14 gebracht. Hierbij kan ervan worden uitgegaan, dat 
een verlaging met 2 punten ongeveer 35 à 40 onderwijzers zal vragen. 
Daarnaast komen in aanmerking voor schaalverlaging de scholen voor 
voortgezet buitengewoon onderwijs. De schaal, die op dit moment nog 
16 bedraagt, zou - desnoods fasegewijs - teruggebracht dienen te 
worden tot 12. Geraamd wordt dat elk punt schaalverlaging in deze 
categorie ongeveer 35 onderwijzers zal vragen. 
Ten slotte zouden op onderscheidene afdelingen en scholen voor meer
voudig gehandicapte kinderen nieuwe schalen moeten worden vastge
steld. Het juiste aantal hiervoor is echter zeer moeilijk te ramen. 

3) Taakverlichting hoofden basisscholen 

In het basisonderwijs bestaat een toewijzingsregel ing voor extra leer
krachten, waardoor de taak van het hoofd der school kan worden 
verlicht. De huidige situatie is deze, dat aan scholen waaraan naast 
het hoofd tenminste 13 leerkrachten verbonden zijn, één volledige extra 
leerkracht wordt toegewezen. Naarmate de school kleiner wordt, ver
mindert de toewijzing trapsgewijs totdat zij - voor de scholen waaraan 
naast het hoofd 6 resp. 5 leerkrachten verbonden zijn - voor een 
schooltijd wordt verleend. Deze ene schooltijd voor de zgn. zesmans
scholen is per 1 augustus 1973 ingevoerd. 

Intussen blijkt het uiterst moeilijk een schaal op te zetten voor deze 
taakverlichtingsregeling. Wel zijn hierover publikaties verschenen, maar 
het is duidelijk dat sindsdien de taak van het hoofd bepaald niet lichter 

is geworden. 

Bij het voortgezet onderwijs geldt een regeling die iedere directeur voor 
tenminste 9 uur vrijstelt van lesgeven; dit terwijl de grootte van de 
school bepalend is voor het aantal te geven lessen per week, volgens 
een formule waarbij het aantal "ambulante" uren toeneemt naarmate 
het leerlingenaantal toeneemt. Zo is bijvoorbeeld bij een school van 
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160 leerlingen de directeur verplicht nog 10 lessen te geven. Bij 300 is 
hij geheel vrijgesteld. 

Dit overwegend zou men voor een voorlopige berekening van de nood
zakelijke mankracht bij het basisonderwijs kunnen uitgaan van de vol
gende opzet. Van elke school waaraan naast het hoofd tenminste 10 
onderwijsleerkrachten zijn verbonden, zou het hoofd volledig moeten 
worden vrijgesteld. Voor 10-, 9- en 8-mansscholen zou kunnen worden 
gedacht aan een extra leerkracht voor vijf schooltijden, terwijl voor 7- en 
6-mansscholen voor vier schooltijden een extra leerkracht besch ikbaar 
zou moeten komen. De 5- en 4-mansscholen zouden voor twee schooltij
den een extra leerkracht moeten kunnen aantrekken, terwijl dit voor de 
3- en 2-mansscholen voor één schooltijd zou moeten gelden. De effecten 
van realisering van deze opzet met betrekking tot het te verwachten 
overschot aan onderwijzers zijn weergegeven in onderstaand schema. 

TABEL 
--

Aantallen Schooltijden Aantal Totaal verhoging 
leerkrachten thans voorstel verschil scholen aantal schoolt. 

Hoofd + 12 7 9 2 88 176 
Hoofd + 11 5 9 4 131 524 
Hoofd + 10 2 9 7 147 1.029 
Hoofd + 9 2 5 3 213 639 
Hoofd + 8 2 5 3 332 996 
Hoofd + 7 2 5 3 611 1.833 
Hoofd + 6 4 3 1.099 3.297 
Hoofd + 5 1 4 3 1.857 5.571 
Hoofd + 4 0 2 2 1.051 2.102 
Hoofd + 3 0 2 2 896 1.792 
Hoofd + 2 0 825 825 
Hoofd + 0 813 813 

19.597 

In de opzet van deze tabel wordt het mogelijk 19.597 : 9 = 2177 onder
wijzers extra in te zetten. Het lijkt echter reëel ervan uit te gaan, dat 
een onderwijzer niet aan vier verschillende scholen twee schooltijden 
per week zal vervullen, aangevuld met één schooltijd. Een combinatie 
van één school met vijf en een met vier schooltijden is echter wel denk
baar. Daarom is het beter het benodigde aantal onderwijzers uit dezen 
hoofde te stellen op (19597 - 5532) : 9 = 1563. Vacatures bij kleinere 
aantallen schooltijden (bijv. twee of een) kunnen waarschijnlijk part-time 
door gehuwde vrouwen worden vervuld. 
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4) Taakverlichting hoofden van scholen buitengewoon onderwijs 

Artikel 15, eerste lid, van het Besluit Buitengewoon Onderwijs 1967 
(dat nog niet functioneert) opent de mogelijkheid, dat aan alle scholen 
voor buitengewoon onderwijs die naast het hoofd vijf leerkrachten tellen, 
een extra onderwijzer kan worden aangesteld. Een dergelijke maatregel 
zou ruimte maken voor ongeveer 550 onderwijzers. Intussen wordt 
intern aan een herziening van dit artikel gewerkt waardoor een meer 
geleidelijk verlopende schaal zou ontstaan. Deze herziening zou plaats 
geven aan 400 onderwijzers. 

5) Extra hulp op scholen in sociaal-zwakke gebieden en scholen met 
veel kinderen van gastarbeiders 

Via artikel 56, tweede lid, van de Lager-Onderwijswet worden deze 
scholen van extra leerkrachten voorzien. Boven het gewone aantal zgn. 
boventallige leerkrachten zijn er per 1 augustus 1973 nogmaals voor 
dit doel 200 extra ter beschikking gesteld. Wanneer rekening wordt 
gehouden met enige verruiming op dit stuk, nemen wij aan dat op grond 
hiervan in de komende jaren ongeveer 450 onderwijzers extra geplaatst 
kunnen worden, d.W.Z. 150 per jaar. Verlaging van de leerlingenschaal 
vraagt namelijk minder inzet van extra leerkrachten. 

6) Andere maatregelen 

Met mogelijke andere maatregelen (werkende jongeren, vervanging voor 
maatregelen bij het voortgezet onderwijs volgend uit de Mammoetwet) 
is in deze raming reeds rekening gehouden. Wij zouden voor bijzondere 
gevallen (bijv. het vertrekken naar schooladviesdiensten) 50 onderwijzers 

per jaar willen ramen. 

7) Prognosecijfers en berekeningen tegenover elkaar 

Het onder A berekende overschot van 8500 onderwijzers in de jaren 
1974/1976 zou als volgt kunnen worden gebruikt: 

_ zeven punten verlaging van de leerlingenschaal in het basis-
onderwijs (zie BI): 5950 

_ bereiken van de schalen in het buitengewoon onderwijs als 
onder B2: 240 

_ taakverlichting hoofden basisonderwijs als onder B3: 1560 

_ taakverlichting hoofden buitengewoon onderwijs als onder B4: 400 

_ steunmaatregelen sociaal-zwakke milieus e.d. (B5): 300 

_ andere maatregelen (B6): 150 

Bij elkaar opgeteld: 8600 
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Opgemerkt zij, dat bij realisering van de zeven punten verlaging van 
de leerlingenschaal bij het basisonderwijs, de gemiddelde klassegrootte 
op 22 zou komen, hetgeen ongeveer overeenkomt met het gemiddelde 
hiervóór onder BI genoemd voor België, Luxemburg, Frankrijk en Italië. 

c. KOSTEN 

Een berekening van de kosten van de maatregelen genoemd onder B 
kan vanzelfsprekend geen aanspraak maken op exactheid. Niettemin 
lijkt het mogelijk bij benadering vast te stellen, welk beroep bij realise
ring ervan op de schatkist zal worden gedaan. De h ier gegeven kosten
berekening omvat drie hoofdelementen, t.w. het jaarsalaris van een 
onderwijzer bij het basisonderwijs, de exploitatiekosten en de stichtings
kosten. 

Het gemiddelde jaarsalaf/s van een onderwüzer bij het basisonderwijs 
(inel. sociale lasten) werd begin 1972 geraamd op 27.000 gulden, dat 
van een onderwijzer bij het buitengewoon onderwijs op 30.000 gulden. 
Na de salariswijzigingen van medio 1973 lijkt het niet overdreven op 
basis van begin 1974 uit te gaan van bedragen van resp. 30.000 en 
33.000 gulden. Enig rekenen levert dan wat betreft de salariskosten een 
- afgerond - bedrag op van 260 miljoen gulden. Bij dit getal dient 
natuurlijk wel te worden bedacht, dat jonge werkloze onderwijzers op 
grond van de Bijstandswet een bedrag van ongeveer 200 gulden per 
week bij zelfstandig wonen, of van 107 gulden per week bij inwoning 
thuis, kunnen ontvangen. 

Wat de exploitatiekosten betreft, de maatregelen genoemd onder BI, 
B2 en B5, vragen per onderwijzer één lokaal: vermenigvuldigd met 4000 
gulden levert dit het afgeronde getal op van 26 miljoen. 

Bij een geraamd gemiddelde ten slotte van de stichtingskosten ad 12.000 
gulden komt hier het afgeronde getal van 78 miljoen gulden tevoorschijn. 
Het totaal van de materiële kosten ligt derhalve in de buurt van 108 
miljoen gulden; het totaal van de salariskosten plus de materiële kosten 
in de buurt van 365 miljoen gulden. 

11) Kleuteronderwijs 

A. PROGNOSES 

Wat betreft de te verwachten overschotten aan kleuterleidsters in de 
komende jaren, is eveneens als uitgangspunt gekozen de nota die 
begin maart 1973 werd overgelegd aan de Tweede Kamer. Ook bij deze 
prognose wordt weer uitgegaan van een onveranderd beleid. 

De vraag moet worden gesteld in hoeverre die cijfers betrouwbaar zijn. 
Vergelijken wij ze met die van de nota die in februari 1972 aan de 
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Tweede Kamer is uitgebracht, dan is er een belangrijk verschil in het 
te verwachten aantal kleuters, terwijl de cijfers van de eerste jaren 
toch vrij nauwkeurig bekend zouden moeten zijn, omdat het aantal 
3-, 2-, 1- en O-jarigen vrijwel vastligt. Een kernvraag is dus, of de cijfers 
omtrent de aantallen te verwachten kleuters in de laatste nota, van 
maart 1973, juist zijn. Dit zou in ieder geval moeten worden gecontro

leerd. 
In verband met deze onzekerheid is het wellicht raadzaam in het 
kader van deze prognose niet verder te gaan dan tot de eindexamens 
van 1977. Tot dat tijdstip moet het aantö\ kleuters vrij nauwkeurig te 
berekenen zijn, want de vierjarigen die in 1977 worden toegelaten, 
werden in 1973 geboren. Het bij benadering vastgestelde geboorte
cijfer voor 1973 geeft nog geen 200.000 geboorten. 

Wanneer we uitgaan van een vervangingspercentage van 10 (het meest 
reële), dan raamt de bewuste nota voor de eindexamens 1974 t/m 1977 
overschotten van resp. 1363, 2243, 1910 en 1565 kleuterleidsters -
een totaal van ruim 7000. Hierbij moet worden aangetekend dat de 
beide eerste cijfers zijn afgeleid uit de aantallen aanwezige studenten 
op de opleidingsscholen voor kleuterleidster. Deze zijn dus vrij hard. 
De beide laatste cijfers zijn gebaseerd op een bezetting van ongeveer 
4000 studenten in de eerste klas in de schooljaren 1973/1974 en 
1974/1975. Deze veronderstelling leek aanvankelijk aan de veilige kant: 
voor het schooljaar 1972-1973 bedroeg de bezetting van de eerste klas 
4147. Gezien echter de werkelijke toeloop voor het jaar 1973-1974 -
die 3520 bedroeg - moet ermee worden gerekend, dat voor de jaren 
1974-1977 het werkelijke overschot niet 7000 zal belopen, maar ruim 
6000, wanneer tenminste geen maatregelen worden genomen die dit 
overschot zullen aanspreken. Het effect van de terugloop van het aantal 
kleuters in de genoemde vier jaar is in de voorgaande cijfers verwerkt. 

Het zij echter herhaald dat het de vraag is, of de cijfers over deze 
terugloop juist zijn. In dit verband herinneren wij er aan, dat zij ge
baseerd zijn op een stabiel geboorte-promillage van 16,1 (het cijfer 

van de nota van 1973). 

B. WAAR INZETTEN? 

Rekening houdend met verlangens terzake uit het onderwijsveld zou 
aan dit overkompleet aan kleuterleidsters de volgende bestemming 
kunnen worden gegeven: 

1) Verlaging van de leerlingenschaal 

De verlaging van de leerlingenschaal bij het kleuteronderwijs met één 
punt vraagt ongeveer 520 kleuterleidsters. Momenteel is de stand van 
die leerlingenschaal 36 (per 1 augustus 1974: 34). Wanneer we deze 

Politiek perspectief, mei/juni 1974 43 



stand met 8 punten zouden verlagen, dan komen we op een leerlingen 
schaal van 28, waarbij de gemiddelde klassegrootte op ± 21 zal 
komen te liggen. Een leerlingenschaalverlaging van deze omvang vraagt 
dan ongeveer 4160 kleuterleidsters. 

2) Extra hulp aan scholen in sociaal-zwakke gebieden, en scholen 
met veel kinderen van gastarbeiders 

Deze scholen kunnen via artikel 40, lid 3, van de Kleuteronderwijswet 
van extra leerkrachten worden voorzien. Op het reeds bestaande aantal 
van 340 boventallige kleuterleidsters zouden in de komende jaren 600 
kleuterleidsters extra geplaatst kunnen worden (4 x 150 per jaar). 

3) Her- en bijscholing, onderwijsbegeleidingsdiensten en eventuele 
andere maatregelen 

Het is niet uitgesloten, dat een aantal kleutel'leidsters voor deze activi
teiten ingezet zou kunnen worden. Een raming van het juiste aantal is 
echter uiterst moeilijk. Wij zullen in het vervolg uitgaan van ongeveer 
250 kleuterleidsters die in deze sectoren inzetbaar zijn, wat waarschijn
lijk aan de hoge kant zal zijn. 

De optelsom van 1, 2 en 3 levert een totaal op van 5000 kleuterleidsters. 
Dit betekent, dat bij een overschot van ongeveer 6000 leerkrachten 
het aantal niet-plaatsbare kleuterleidsters kan worden gesteld op onge
veer 1000. 

C. KOSTEN 

De totale kosten voor de maatregelen als onder B voorgesteld, liggen 
rond de 150 miljoen gulden. Bij deze berekening is aan de hand van 
het gemiddelde jaarsalaris van de kleuterleidster (incl. sociale lasten), 
dat begin 1972 werd geraamd op 18.000 gulden, voor het begin van 
1974 uitgegaan van een bedrag van 20.000 gulden. De salariskosten 
belopen derhalve ongeveer 100 miljoen gulden. Bij deze salariskosten 
komen dan nog de exploitatiekosten: ongeveer 12,5 miljoen gulden aan 
stichtingskosten en ongeveer 37,5 miljoen aan rijksvergoeding voor 
noodlokalen en gehuurde lokalen. 

CONCLUSIES 

Uit het vorenstaande zouden de volgende conclusies kunnen worden 
getrokken: 

1. Op grond van een meerjarenplanning zou bezien moeten worden, 
of de bovenstaande maatregelen ten behoeve van het primair onderwijs 
financieel haalbaar zijn. Is dit niet het geval, dan dient rekening te 
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worden gehouden met een min of meer ernstige mate van werkloosheid, 
want de in de prognoses genoemde aantallen zijn reeds in de pipeline. 

Bij onvoldoende financiële armslag zullen prioriteiten moeten worden 
gesteld. 

2. Er dient ten spoedigste een onderzoek te worden ingesteld naar 
de toekomstige behoefte aan onderwijzers C.q. kleuterleidsters. Deze 
behoefte is uiteraard afhankelijk van het antwoord op de vraag, hoever 
men met maatregelen als onder de hoofdstukken: "Waar inzetten" 
genoemd denkt te kunnen gaan. Zij is evenzeer afhankelijk van de trend 
van de geboortecijfers. In dit verband dient een vraagteken te worden 
gezet bij de prognoses van het departement, die uitgaan van een 
constant geboorte-promillage van 16,1. 

3. Op grond van de uitkomsten van het hierboven onder 1 en 2 ge
noemde onderzoek dient te worden beslist, of men de toegang tot de 
respectieve opleidingsscholen al dan niet wenst te beperken en, zo het 
antwoord bevestigend luidt, welke maatregelen men dan denkt te nemen. 

4. Dat een en ander bitter nodig is, leert de sombere uitkomst van de 
volgende optimistische berekeningen op iets langere termijn. 
Op het moment dat de begroting voor het dienstjaar 1974 werd inge
diend, waren er in het gewoon lager en buitengewoon lager onderwijs 
55.776 onderwijzers werkzaam. Wanneer we even aannemen, dat het 
onder A genoemde prognosegetal van 8500 onderwijzers inderdaad 
"ondergebracht" zou kunnen worden - de begroting 1974 vraagt aan 
nieuwe maatregelen ongeveer 1600 onderwijzers -, dan wordt dit 
aantal per 1 januari 1974 derhalve 64.500 minus 1200 (wegens het 
teruglopen van het aantal leerlingen) en komt het daarmee op 63.300. 
Indien we daarnaast aannemen, dat bij 68.000 onderwijzers een ver
zadigingspunt bereikt is, dan betekent dit - bij een vervangingsper
centage van 7 - dat de jaarlijkse behoefte aan onderwijzers ongeveer 
4760 bedraagt. Dit komt neer op een jaarlijkse toelating van 100/80 x 
4760 = ± 6000 onderwijzers tot de pedagogische academies. Gegeven 
is, dat in 1972 de toelating ongeveer 9600 bedroeg, en in 1973 ongeveer 
8800. 
Dit zijn cijfers die tenminste zorgwekkend mogen worden genoemd. 

Ook voor het kleuteronderwijs zijn de vooruitzichten op langere termijn 
ongunstig. 

Wanneer we van de veronderstelling uitgaan, dat het mogelijk zou 
zijn door aanvullende maatregelen de genoemde 5000 kleuterleidsters 
te plaatsen, dan nog moet worden geconcludeerd, dat de jaarlijkse 
toeloop aanzienlijk te hoog ligt. Als we het overschot van 6000 verwerken 
in het totale kleuterleidstersbestand - daarbij rekening houdend met het 
normale verloop -, dan vinden we een getal dat dicht bij de 22000 ligt. 
Een vervangingspercentage van 10 legt dan het aantal elk jaar beno-
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digde kleuterleidsters vast tussen de 2000 en 2300. Voor de aanmelding 
van eerstejaars betekent dit, dat zij niet de 2900 mag overschrijden. 

Wanneer we dit getal projecteren tegen de bezetting van het eerste 
leerjaar in de afgelopen jaren - 4000/3500 -, dan voeren deze cijfers 
tot dezelfde sombere conclusies als in de voorafgaande alinea t.a.v. 
het basis- en buitengewoon onderwijs werden getrokken. 
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oceanen De toekomst der 
VN-conferentie over het zeerecht 

J. Th. P. Lemmers'~ 

De eerste "echte", mondiale Oceaan-conferentie heeft van 3 tot 15 
december 1973 haar eerste zitting gehouden in New Vork. Deze zitting 
was organisatorisch van aard. De tweede zitting, die van 20 juni tot 
29 augustus zal worden gehouden in Caracas (Venezuela), zal het 
inhoudelijke werk van de conferentie ter hand nemen met als doel
stelling het aannemen van een conventie over alle zaken die betrekking 
hebben op het zeerecht'. De conferentie zal een historische poging 
wagen om nationale en internationale belangen bij het gebruik van en 
het bestuur over zeven-tiende van het aardoppervlak met elkaar te 
verzoenen. Met de Conferentie van Caracas vlak voor de deur schijnt 
het kuststaat-nationalisme nog steeds toe te nemen. 

Ongeveer 140 staten zullen aan de zitting in Caracas deelnemen
2

. 

Een verdere zitting in 1975, waarschijnlijk in Wenen, lijkt een reële 
mogelijkheid. Sommige waarnemers zijn van mening dat de Oceaan
conferentie van Caracas de belangrijkste internationale bijeenkomst zal 
zijn sinds de Conferentie van San Francisco in 1945 waarbij de Ver

enigde Naties werden opgericht3 

Onder de vele dringende zaken waarover in Caracas zal worden ge
sproken, zijn: oceaanvervuiling, visserijgeschillen, het recht van vrije 
vaart, het recht van vaart door nauwe straten, en het eigendom van 
exploitabele olie- en gasvoorraden in het buitenste deel van het conti
nentale terras4, dat niet tot het geologische continentale platS behoort, 
en waarvan de waarde vele duizenden miljarden guldens bedraagt6

. 

* De heer Lemmers studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
is bestuurslid van de KVP-kring Amsterdam, de NOVIB, de World Association of World Fede
ralists en het Centre International de Formation Européenne. Als assistent is hij verbonden 
aan het Collège Universitaire d'Etudes Fédéralistes, Val d'Aoste, Italië. (Red.). 

1 "United Nations Monthly Chronicle", vol. XI, no. " January 1974. 
2 Vóór de coup d'état door de Chileense militairen in september 1973 lag het in de bedoe
ling de conferentie in Santiago de Chili te houden. 
3 WORI Report, no. 12, November 1973; Villanova University. 
4 Het continentale terras is de zone rondom de continenten, die zich uitstrekt van de laag
waterlijn tot aan de voet of basis van de continentale helling; deze zone omvat derhalve zo
wel het plat als de helling. Zie ir. W. Langeraar: "Mens en zee", uitg. Roelols-van Goor, 
Amersfoort; 1967; pag. 26. 
'Het continentale plat is de zone rondom het continent, die zich uitstrekt van de laagwater
lijn tot de diepte waar zich een duidelijke toename van de bodemhelling voordoet, die zich 
tot grote diepte voortzet. Langeraar, op.cit., pag. 26. 
6 John J. Logue: "The trillion dollar oppertunity", in "The late ol the oceans", uitg. Villanova 
University Press, Villanova; 1972; pag. XVI. 
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"Zeerecht" misleidende term 

De formele titel van de conferentie is "Derde Conferentie van de 
Verenigde Naties over het Zeerecht". Die titel is echter erg misleidend, 
ofschoon niet zo misleidend als de benaming UN Seabed Committee 
was? Voor de meesten zal de term zeerecht impliceren dat de confe
rentie zich met zaken zal bezighouden die in wezen of grotendeels van 
juridische aard zijn. Dat zou een redelijk correcte omschrijving zijn 
geweest van de Eerste (1958) en de Tweede (1960) Conferentie over 
het Zeerecht. Daarvan waren de agenda's beperkt. En hoewel sommige 
van de deelnemende staten een einde wilden zien gemaakt aan de 
traditionele juridisch-politieke orde van de zeeën - het oude systeem 
van de vrijheid der zee -, vormden deze staten slechts een kleine 
minderheid. 
Maar de Conferentie van Caracas zal volkomen anders zijn. Zij heeft 
een lange agenda en zal diep op de zaken ingaan. Op de agenda staat 
de gehele lijst van oceaanproblemen, die zich uitstrekken tot juridische 
en politieke aspecten van de rechtsorde voor bijna 70 procent van het 
aardoppervlak. En de deelnemers aan deze gigantische conferentie, 
tweemaal zoveel als bij de voorgaande conferenties, zullen een meerder
heid van staten onder zich tellen die radicale veranderingen aangebracht 
willen zien in het traditionele systeem van het oceaanrecht, een systeem 
dat door velen van hen wordt gezien als een ideologische vermomming 
van de overheersing der oceanen en hun rijkdommen door een handvol 
rijke landen. 

Achtergrond 

Eeuwenlang zijn de diepten van de oceanen en de bodem der zeeën 
verborgen gebleven en waren ze niet van direct economisch belang 
voor de mensheid. Ook stond de technologie het intensieve vissen niet 
toe zoals dat vandaag aan de dag wordt beoefend door de vissers
vloten van de Sowjetunie, Japan, Noorwegen en andere staten, en 
waarvan de gevolgen wel eens desastreus kunnen blijken. 
De Truman-proc/amatie van 28 september 1945 mag als het begin van 
een nieuw tijdperk worden beschouwd 8: 

,,(-) Having concern for the urgency of conserving and prudent!y utilizing its 
natura! resources, the Government of the United States regards the natura! 
resources of the subsoi/ and seabad of the continenta! she!f beneath the high 
seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the 
United States, subject to its jurisdiction and contra!. (-J". 

De behoefte aan nieuwe bronnen voor olie en andere mineralen, ge
koppeld aan de stormachtige technologische ontwikkelingen van de 
laatste decennia, die het mogelijk hebben gemaakt grondstoffen te 
winnen uit de zeebodem, heeft ten grondslag gelegen aan een steeds 

7 Het werkterrein van deze VN-commissie was veel breder dan alleen het zeebed; ik kom hier 
later nog op terug. 

'Wolfgang Friedmann; ··The Fulure of Ihe Oceans··. uiIg. BrazilIer, New York; 1971; pag. 6. 
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snellere wedloop naar de bodem van de oceaan. De claim die door de 
Verenigde Staten was neergelegd in de Truman-proclamatie, schiep het 
precedent waarvan andere staten dankbaar gebruik zouden maken om 
eveneens exclusieve nationale jurisdictie op te eisen over het zgn. 
continentale plat als een "natuurlijk verlengstuk" van het grondgebied 
van de kuststaat en als zodanig te onderwerpen aan de nationale 
soevereiniteit. Binnen een periode van tien jaar werd de doctrine die 
in de Truman-proclamatie verankerd ligt, zo universeel geaccepteerd 
dat vooraanstaande internationale juristen konden vaststellen dat zij 
deel was gaan uitmaken van het gewoonterecht9 . En in 1958 werd in 
Genève overeenstemming bereikt inzake de Convention on the Conti
nental Shelf. Artikel 1 van deze conventie beoogt een definitie te geven 
van het continentale plat10 : 

"For the purpose of these artic/es, the term 'Continental She/f' is used as 
refferring (a) to the seabed and subsoi/ of the submarine areas adjacent to the 
caast but outside the area of the territoria I sea, to a depth of 200 metres or, 
beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the 
exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and 
subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of is/ands". 

Deze arbitraire omschrijving van het begrip continentaal plat, die maar 
liefst drie criteria voor afbakening aangeeft, heeft tot vele moeilijkheden 
geleid. De grens van 200 meter diepte is gebaseerd op het vermoeden 
van vele geologen in die tijd dat deze grens ongeveer zou overeen
komen met het punt waar een geleidelijke daling vanaf de kust zou 
overgaan in een plotseling veel steilere helling. In de praktijk bevindt 
dit punt zich echter op een gemiddelde diepte van 130 meter, waarbij 
moet worden aangetekend dat dit van plaats tot plaats verschilt en 
zelfs varieert van 60 tot meer dan 500 meter". 
Een tweede criterium, het exploitability criterion, laat de juridische grens 
van het continentale plat afhangen van de technologische vooruitgang. 
Men dacht blijkbaar dat het met de technische ontwikkeling niet zo'n 
vaart zou lopen, en men wilde bovendien tegemoetkomen aan die staten 
wier aangrenzend continentaal plat in geomorfologische zin van kleine 
omvang was 12. Terwijl dus het 200-meter-criterium zonder meer wille
keurig was, heeft het criterium van de exploiteerbaarheid tot gevolg 
dat er praktisch geen overeenkomst meer bestaat tussen het in het 
verdrag genoemde continentale plat en dat wat wetenschappelijk als 
zodanig wordt aangeduid. 
Het adjacency criterion ten slotte is een vaag begrip dat in de praktijk 
tot verschillende interpretaties aanleiding heeft gegeven13

. 

9 Wollgang Friedmann: "The law of the sea - Past. Presence and Future", in "The Fate ol 
the Oceans", ed. John by Logue, op. cit., pag. 102. 
1e Convention on the Continental Shelf, 29 april 1958; "JAG Journai", September·October
November. 1967. 
11 Friedmann, "Future of the Oceans", pag. 10. 
12 Mr. L. A. N. M. Barnhoorn: "Resolutie 2574 A en de grens van het continentaal plat", in 
"Nederlands Juristenblad", 12 december 1970, pag. 1411. 

"Idem. 
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Rükdommen van de zee 

Hoewel het bijna twintig jaar duurde voordat de oliemaatschappijen 
van maximaal 15 meter tot maximaal 195 meter diepte hun boringen 
konden verrichten, kostte het hierna maar een jaar om tot experimen
tele boringen op 366 meter diepte te komen. Men verwacht dat het nog 
vóór het einde van de jaren zeventig mogelijk zal zijn om op 2000 meter 
diepte te boren14 . In de Verenigde Staten zijn nu reeds exploratievergun
ningen uitgegeven voor het verrichten van proefboringen op een afstand 
van 300 mijl buiten de kust en tot diepten van 198 meter tot 1525 meter1S 

Het is duidelijk dat deze feiten het continentale plat juridisch gezien tot 
een twijfelachtige zaak hebben gemaakt en dat in de praktijk the con
tinental s/ope en the continental rise 16 die samen met het continentale 
plat de continental margin vormen, in toenemende mate bij het continen
tale plat worden ingelijfd als zouden ze er juridisch gezien deel van 
uitmaken. 

Aan de hand van enige cijfers wordt duidelijk wat de hierboven be
schreven ontwikkeling economisch betekent. Het continentale plat werd 
in 1969 door een groep geologen gedefinieerd als "the zone around 
the continent extending from the low water fine to the depth at which 
there is usuaJly a marked increase of declivity to greater depth"17. Het 
volgens deze definitie voor de term continentaal plat in aanmerking 
komende land bedraagt slechts 7 % van de oceaan bodem, maar komt 
overeen met 18 % van het landoppervlak van de aarde1B De combinatie 
van continental shelf, continental s/ope en continental rise, die als 
continental margin bekend staat, bestrijkt echter ongeveer 25 % van 
de oceaanbodem, ofwel een gebied dat in omvang overeenkomt met 
ongeveer 63 % van het totale landoppervlak van de aarde 19. 

De waarde van olie, gas en mineralen in het buitenste gedeelte van 
de continental margin, die dus niet tot het geologische continentale 
plat behoort, wordt momenteel geschat op tenminste duizend miljard 
($ 1.000.000.000.000,00) dollar2o. De oliewinning buiten de kust neemt 
gestadig toe. In 1956 bedroeg zij voor de Verenigde Staten 1 % van 
de totale produktie; tien jaar later was dit 10 % en in 1969 bedroeg 
zij reeds 15 %21. 

14 Friedmann, "Future of the Oceans", pag. 23. 
15 ld., pag. 62-63. 

16 "The continental slope" is de continentale helling waarnaar in de noten 4 en 5 werd ver
wezen; "the continental rise" is dat deel van de helling dat direct aan de diepste oceaan
bodem grenst en veel minder steil is dan de continentale helling zoals die begint aan de 
grens van het continentale plat. Zie ook "Fate of the Oceans", pag. 232. 

17 Een serie essays over oceaan problemen zUn voorbereid voor een symposium in Rome, 1969; 
deze zijn gepubliceerd door de Accademia Nazionale dei Lincei onder de titel "The SympOSium 
on the International Regime of the Seabed" 

18 Friedmann, "Future of the Oce3ns", pag. 12. 
19 ld., pag. 40. 

20 Loque, "The Trillion Doliar Opportunlty", op. cit., pag. XXIX. 

21 Wal! Street Journal, 30 September 1969. 
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Dr. Sidney r Holt van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties (FAO) geeft een opsomming van enige negatieve 
effecten van de intensieve visserij en de grondstoffenwinning uit de 
zeebodem22 : 

"First, the seabed may beeome loeally polluted with solid spoil, whieh will 
change the quantity and quality of seabed Ide, thus indirectly affeeting the 
anima Is that feed on it. Seeondly, and more important, oil spillages - sueh as 
those that provoked the recent disasters off the eoasts of Santa Barbara and 
Nova Seotia - are bound to oeeur with inereasing frequeney in proportion to the 
multiplieation of oil drillings, affeeting the living organisms of the sea and their 
lood supplies. Third, pollution at the surfaee - the result from spillage from oil 
tankers and leaks in oil rigs - ean be transferred to the seabed by the sinking 
ol the oil masses. Fourth, the physieal disturbances caused by fishing may affect 
the whole seabed Ide. Fdthly, installations such as cables and pipelines ean 
interfere with trawling and vice versa". 

Naast deze gevaren is er nog een oudere aanslag op het leven in de 
zee: de roofbouw op vis door trawler-vloten zoals die van de Sowjetunie, 
Japan en Noorwegen, waarbij visverwerkingsschepen behoren en die 
van de modernste en meest gemechaniseerde middelen gebruik maken 
om de visvangst te vergroten. Deze vergaande concurrentie heeft al 
geleid tot het vrijwel uitsterven van vele soorten walvissen, terwijl 
andere vissoorten zeer snel dezelfde richting dreigen te gaan, zoals 
bepaalde soorten sardine en zalm. Deze gewetenloze toepassing van 
moderne technologie heeft gevolgen die niets meer van doen hebben 
met de visserij zoals die eeuwenlang heeft plaatsgevonden zonder het 
ecologisch evenwicht in de zeeën in gevaar te brengen. 

Terwijl de wereldbevolking een exponentiële groei doormaakt op weg 
naar 6 à 7 miljard in het jaar 2000, die gepaard gaat met sterk toene
mende industrialisatie en automatisering, zal verhoudingsgewijs de vraag 
toenemen naar de enorme bronnen van voedsel en grondstoffen die 
de oceanen bevatten. De pol itieke vraag is, of exploitatie van deze 
rijkdommen zal plaatshebben volgens het recht van de sterkste onder 
concurrerende staten, of dat de steeds belangrijker wordende hulp
bronnen van de zee in de nabije toekomst zullen worden beschouwd 
als de "common heritage of mankind"_ 

United Nations Seabed Committee 

Door middel van een note verbale d.d. 17 augustus 1967, gericht aan 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, verzocht de permanente 
missie bij de Verenigde Naties van Malta om het opnemen in de agenda 
voor de 22ste zitting van de Algemene Vergadering van een punt, ge
titeld: "Declaration and Treaty concerning the reservation exclusively 
lor peaceful purposes of the seabed and of the ocean floor, underlying 

11 "The living resources of the seabed". Rome Symposium, op. cit., pag. 192 e.v. 
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the seas beyond the Iimits of present national jurisdiction, and the use 
of their resources in the interests of mankind"23. 

Nadat tijdens de 22ste Algemene Vergadering in de Eerste Commissie 
een aarzelend begin was gemaakt met de discussie over het onderwerp, 
werd besloten een commissie ad hoc in te stellen die de omvang en de 
verschillende aspecten van de zaak zou moeten bestuderen en die in 
samenwerking met de secretaris-generaal een rapport zou moeten voor
bereiden ter behandeling tijdens de 23ste zitting. Van dit rapport kwam 
niet veel terecht; na veel strubbelingen kwam de commissie ad hoc met 
een beschrijving van enige belangrijke aspecten van de zaak, maar het 
voornaamste resultaat was wel dat staten begonnen te beseffen dat 
er behoefte was aan een speciale commissie met een breder mandaat 
die zich meer diepgaand met de oceanen zou kunnen bezighouden, 
met het doel voorstellen in te dienen voor toekomstige actie door de 
organisatie der Verenigde Naties. 

Het resultaat was dat de Algemene Vergadering in resolutie 2467 (XXIII) 
het Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean 
Floor beyond the Limits of National Jurisdiction opzette. Door middel 
van resolutie 2467 B verzocht de assemblee tevens aan de secretaris
generaal een studie te ondernemen inzake alle aspecten van de be
scherming van het leven in de zee tegen de gevolgen van vervuiling 
door exploratie en exploitatie. Bovendien werd in resolutie 2467 C aan 
de secretaris-generaal verzocht een studie te maken van de vraag hoe 
binnen een redelijke termijn internationale maatregelen kunnen worden 
genomen ter exploratie en exploitatie van de hulpbronnen der zeeën24 

De 24ste Algemene Vergadering verzocht het Seabed Committee in 
resolutie 2574 B het werk voort te zetten. Resolutie 2574 A verzocht de 
secretaris-generaal: 

"to ascertain the views of member states on the desirability of convening at 
an early date a Conference on the Law of the Sea to review the regimes of the 
high seas, the continental shelf, the territorial sea and contiguous zone, fishing 
and conservation of the living resources of the high seas, particularly in order 
to arrive at a clear, precise and internationally accepted definition of the areas 
of the seabed and ocean floor which lies beyond the limits of national juris
diction, in the light of the international regime to be established for that area"'2S 

Een aantal Zuid- en Midden-Amerikaanse staten wilden het regime 
van de territoriale zee en de exclusieve visserijzone opgenomen zien 
in de resolutie, in de hoop op deze wijze verdergaande nationale aan
spraken te kunnen doen gelden26 . 

Verder stelt resolutie 2574 D dat, in afwachting van het tot stand komen 

"Duke Esmond Pollard: "The great Ocean Debate in the United Nations", in "'Fate of the 
Oceans", pag. 27. 
24 Op. cit., pag. 30. 

25 Barnhoorn, pag. 1409. 
26 Op. cit., pag. 1410. 
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van een internationaal regime, staten en personen "are baund ta 
refrain from all activities af explaitatian af the resaurces af the area 
of the seabed beyand the Iimits af natianal jurisdictian"27. Van deze 
resolutie, die bekend staat als de "moratorium-resolutie", moet worden 
vastgesteld dat zij geen grens aangeeft waarbuiten het moratorium 
van toepassing is, maar wel de hoop weerspiegelt tot het beperken 
van het aantal claims en opties die zouden kunnen voortvloeien uit de 
zich snel ontwikkelende technologie van een kleine groep staten28 

De uitslag was 62 stemmen vóór en 28 tegen, bij 28 onthoudingen. Als 
tegenstemmen en onthoudingen worden gecombineerd, dan blijkt er 
een opvallende scheidslijn te lopen tussen geïndustrialiseerde staten en 
ontwikkelingslanden. De voornaamste uitzondering op de positie van 
ontwikkelingslanden werd gevormd door de onthoudingen van 19 Afro
Aziatische staten die nu reeds of in de toekomst belang hebben bij 
exploitatie van grondstoffen buiten de kust. 

Het tweede rapport van het Seabed Cammittee werd tijdens de 25ste 
zitting behandeld, bij welke gelegenheid twee resoluties van groot 
belang werden aangenomen29 . Dit was in de eerste plaats resolutie 
2749 van 17 december 1970, die een "Declaratian of principles gaver
ning the seabed and the aceanflaar, and the subsail thereaf, beyand 
the limits af natianal jurisdictian" omvatte. In de inleiding van deze 
verklaring wordt er van uitgegaan "that there is an area of the seabed 
and the acean flaar, and the subsail thereaf, beyand the Iimits of 
national jurisdiction, the precise Iimits af which are yet ta be deter
mined". Punt 1 van de verklaring stelt vast dat: "The seabed and 
ocean flaar and the subsai/ thereaf, beyand the Iimits af natianal juris
dictian, as weil as the resaurces af the area, are the camman heritage 
of mankind". Punt 7 voegt hier aan toe dat in het bijzonder rekening 
zal moeten worden gehouden met de belangen van de Derde Wereld: 
"The explaratian of the area and the explaitatian af its resaurces shall 
be carried aut far the benefit af mankind as a whale, irrespective af 
the geagraphical lacatian af states whether land-Iacked ar caastal, and 
taking inta particular cansideratian the interests and needs af the 
develaping cauntries"3o. 

Een tweede belangrijke resolutie was 2750 C (XXV), waarin o.a. de 
voorlopige beslissing werd genomen om in 1973 een nieuwe conferentie 
over het zeerecht bijeen te roepen, het Seabed Cammittee met 44 leden 
uit te breiden en deze vergrote commissie de voorbereidingen toe te 
vertrouwen van de op handen zijnde conferentie 31 . De conferentie 

1l Margaret Lynch Gerstlé: "The polities of UN voting: a view of the seabed from the glass 
palac.' (Law of the Sea Institute, University of Rhode Island, Occasional Paper no. 7, July 
1970) gaat hier dieper op in en komt tot een interessante politieke analyse. 

18 ld., pag. 4. 
19 Pollard, "Fate of the Oceans", pag. 31 
Je United Nations General Assembly 1970, Ocean Resolution, 1933ste plenaire vergadering, 
17 december, res. 2749. 
31 Pollard, "Fate of the Oceaes", pag. 31. 
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zal zich bezig houden met het tot stand brengen van "an equitable 
international regime - including an international machinery for the 
area and resources of the seabed (-)" en met "a braad range of 
related issues on the laws of the seas". 

De 27ste zitting van de Algemene Vergadering nam eind 1972 de door 
een grote groep landlocked en shelflocked staten ingediende zgn 
Singapore "Comman heritage implications"-resolutie aan. Deze resolutie 
vraagt om een studie door het VN-secretariaat inzake "the extent and 
the economic significance, in terms of resources, of the international 
area that would result fram each of the various proposafs on Iimits of 
national jurisdiction presented sa far to (the Seabed Committee)". De 
belangrijkste beslissing die echter tijdens deze zitting werd genomen, 
hield in dat er een datum werd vastgesteld voor de organisatorische 
zitting in New Vork in 1973. 

Vragen 

Uit het voorafgaande betoog blijkt dat de eerste stappen zijn gezet 
om te komen tot een internationale definitie van de zones buiten de 
kust en om betekenis te geven aan de idee van "comman heritage of 
mankind". Het aantal vragen dat hiermee is opgedoemd, is echter enorm 
en het ziet er naar uit dat er, hoe wenselijk dit op zich ook zou zijn, 
voorlopig geen duidelijke beslissingen zullen worden genomen. Om 
maar enkele vragen te noemen: Zou de internationale zone moeten 
beginnen 3 mijl vanaf de basis-kustlijn? Twaalf mijl? Tweehonderd mijl? 
Vanaf 200 meter diepte? Zouden er verschillende grenzen moeten zijn 
voor verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor visserijrechten, 
boringen, handel, defensie? Of zou één algemene grens redelijker en 
verstandiger zijn, hoe moeilijk het ook zou zijn om het daarover eens te 
worden? Of misschien een intermediaire zone, tussen nationale juris
dictie en internationaal regime, waar een gemengde jurisdictie zou be
staan? Wat voor uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht 
zou het "ocean-regime" moeten inhouden? Zouden alle staten, onaf
hankelijk van bevolking, ontwikkeling, techniek en andere factoren, een 
gelijke stem in het regime moeten hebben? Of zou er een formule 
moeten worden gevonden op basis waarvan bepaalde factoren het 
stemrecht mede zouden beïnvloeden? Welk verband zou er tussen het 
"oceanregime" en de VN-organisaties moeten bestaan? En hoe zou de 
verhouding zijn ten opzichte van nationale overheden, regionale organisa
ties en maatschappijen? Zou het regime alleen dienen ter registratie van 
seabad claims? Of, om een ander extreem geval te noemen, zou het 
een lichaam in het leven moeten roepen met bevoegdheden tot het 
geven van vergunningen, tot inspectie en zelfs tot het zelf ondernemen 
van boringen e.d.? Zou het bevoegdheden moeten hebben met betrek
king tot de vervuiling van zeeën en oceanen, tot visserijgeschillen, tot 
de wereldmarktprijzen van grondstoffen? Hoe zal er voor worden ge-
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zorgd dat beslissingen ook worden nagekomen? Zouden de inkomsten 
direct naar staten moeten gaan, of via een speciale wereldorganisatie? 
Volgens welke formule? Onder welke voorwaarden? 

Exclusieve economische zone? 

Wellicht was de "economische zone" de voornaamste issue tijdens de 
laatste zitting van het Seabed Committee, vorig jaar zomer in Genève. 
Dit zou ook best het kernpunt kunnen worden van de conferentie in 
Caracas. De debatten in het Seabed Committee wijzen er op dat een 
of andere vorm van economische zone onvermijdelijk zal zijn. En dus 
is het echte vraagstuk misschien niet of er zo'n zone moet komen maar 
eerder wat voor economische zone overeengekomen moet worden. 
Dit is een uiterst belangrijk vraagstuk omdat de beslissing van de 
conferentie hierover invloed zal hebben op bijna alle andere zaken van 
belang die aan de orde zullen komen. 

De "economische zone" berustte aanvankelijk op een betrekkelijk 
eenvoudig idee. Het duidde op een aanzienlijk stuk "oceaan-ruimte" 
(d.w.z. water en zeebodem), buiten een territoriale zee van 12 mijl, 
waar de kuststaat jurisdictie zou kunnen doen gelden over hulpbronnen, 
maar het recht van vrije vaart of andere traditionele vrijheden van de 
zee niet zou mogen aantasten32 Maar in Genève was vorig jaar zomer 
sprake van een stortvloed aan voorstellen voor een economische zone33 

Momenteel trekt het idee van een "exclusieve economische zone" 
(EEZ) sterk de aandacht. Het EEZ-idee is ook voor meerdere interpre
taties vatbaar. Gewoonlijk betekent het dat de kuststaat kan beschikken 
over alle hulpbronnen tot bijvoorbeeld 200 mijl buiten de kust, en niet 
verplicht is enige van die rijkdommen te delen met de internationale 
gemeenschap. Veel waarnemers zijn van oordeel dat een EEZ van 200 
mijl een tragische zaak zou zijn omdat bijna alle duizenden miljarden 
guldens aan exploiteerbare olie- en gasvoorraden - d.w.z. exploiteer
baar binnen deze eeuw - binnen 200 mijl van de kustlijn te vinden zijn. 
Een studie van het VN-secretariaat over "The Economie Significanee of 
Seabed Resources" bevestigt dit oordeel. Het is duidelijk wat dit impli
ceert, en vele staten (waaronder de Sowjetunie, Oostenrijk, Singapore 
en Nederland) hebben er op gewezen dat er erg weinig "gezamenlijk 
erfdeel" overblijft als een EEZ van 200 mijl overeen wordt gekomen. 
Niettemin is er veel steun voor de exclusieve economische zone van 
200 mij [34. 

31 WOR! Report, November, 1973; V,llanova University. 
33 Het voorstel voor een trustschapszone in het Amerikaanse concept-oceaanverdrag van 1970 
en de Nederlandse ideeën over een intermediaire zone zijn ook als vormen van een econo
mische zone te beschouwen. 
34 Er is ook groeiende vrees dat een EEZ van 200 mijl niet beprekt zal blijven tot jurisdictie 
over hulpbronnen, maar dat er unilaterale maatregelen zullen worden getroffen tegen vervui
ling die een bedreiging kunnen vormen voor het recht op vrUe vaart. 
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Onzekerheid 

Wat steeds duidelijker wordt, is dat er, of de Conferentie van Caracas 
nu slaagt of faalt, een nieuw rechtsbestel voor de oceanen zal komen. 
Te hopen valt dat het nieuwe bestel er zal komen in de vorm van een 
internationaal overeengekomen oceaanverdrag (of -verdragen), dat deel 
uitmaakt van een "oceaan regeling" die nationale en internationale 
belangen op evenwichtige wijze met elkaar verzoent en die de opbouw 
van de wereldgemeenschap en een wereldrechtsorde versterkt. 

Maar twee andere uitkomsten zijn net zo waarschijnlijk. De eerste is 
een oceaanverdrag dat capituleert voor het nationalisme van kust
staten, behalve een paar vrome gebaren in de richting van de interna
tionale gemeenschap. Een tweede mogelijke u itkomst zou kunnen zijn, 
dat de conferentie vastloopt. Als dat zou gebeuren, is er een kans dat 
kuststaten dat vastlopen zullen beschouwen als een impliciete bevesti
ging van hun claims op steeds verdergaande jurisdictie over steeds 
grotere delen van de zeebodem en de wateren buiten hun kust. 

Aanbevolen literatuur: 

Wolfgang Friedmann: "The Future of the Oceans"; uitg. BrazilIer, New 
Vork; 1971. 

John Logue: "The Fate of the Oceans" (with a preface by Arvid Pardo); 
uitg. Villanova University Press, Villanova, Pennsylvania; 1972. 

"Ocean Management", published quarterly by E/sevier Scientific Pu
blishing Company, Amsterdam. 

Erg nuttig voor het volgen van de politieke oceaan-ontwikkelingen ZÜn 
de rapporten van het World Order Research Institute, Villanova Univer
sity; informatie hierover bÜ de World Association of World Federalists, 
Leliegracht 21, Amsterdam. 
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Boeken & brochures 

Crisis in de Nederlandse politiek 
door J. Th. J. van den Berg en H. A. A. Mofleman; uitg. Samsom, Alphen aid Rijn; 

1974; 228 pag.; f 16,50. 

Over de crisis in de Nederlandse 
politiek en de daarmee samenhangen
de vernieuwingsstrevingen is de laatste 
jaren in dag- en weekbladen en in 
allerlei tijdschriften en boeken al zo
veel gepubliceerd, dat men er lang
zamerhand wat op uitgekeken raakt. 
De politicologen Van den Berg en 
Mofleman hebben niettemin de moed 
opgebracht de crisisverschijnselen in 
de Nederlandse politiek opnieuw tot 
object van onderzoek te maken en 
het resultaat is een boeiend boek, dat 
we ieder van harte kunnen aanbevelen 
die wat meer wil begrijpen van wat er 
in de Nederlandse politiek gaande is. 

Het theoretische kader waarin de 
auteurs hun analyse plaatsen, is niet 
nieuw. Zij bouwen in sterke mate voort 
op de bekende theorie van Lijphart 
inzake de pacificatiedemocratie, die 
zich in ons land sinds 1917 ontwikkeld 
heef t1 , zij het dat zij wel een niet on
belangrijke correctie aanbrengen. De 
pacificatiedemocratie met de daarbij 
behorende spelregels is naar hun oor
deel pas na 1945 volledig gaan func
tioneren, nadat in 1939 het socialisti
sche isolement eindelijk doorbroken 
was door de opname van twee SDAP
ministers in het toen gevormde kabi
net. 

Grondslagen pacificatiedemocratie 

De Nederlandse pacificatiedemocratie, 
die hier als uitgangspunt dient, is ge-
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baseerd op twee nauw met elkaar sa
menhangende grondslagen, t.W. een 
algemene politieke en maatschappelijke 
verzuiling, en een zeer beperkte de
mocratisering van ons politieke en 
maatschappelijke bestel; een beperking 
die jarenlang niet als zodanig is onder
kend. Ja, er leefde zelfs vele jaren 'de 
opvatting dat we in ons land de demo
cratie tot haar uiterste consequenties 
hadden gerealiseerd2 De invoering van 
het algemeen kiesrecht werd letterlijk 
en figuurlijk beleefd als "het einde" 
op het gebied van democratisering. Het 
drong nauwelijks tot het bewustzijn 
door dat binnen het formeel-democra
tische kader van ons staatkundig be
stel sterke oligarchische en autoritaire 
tradities en tendenties bleven door
werken; en dit mocht ook niet door
dringen tot het bewustzijn, wilde de 
werking van de pacificatiedemocratie 
niet gefrustreerd worden. Een van de 
voorwaarden hiertoe was namelijk de 
lijdelijkheid en passiviteit van de bur
ger. Vandaar ook dat aan systemati
sche bevordering van algemene staats
burgerlijke vorming - theoretisch ge
zien een noodzakelijke consequentie 
van het algemeen kiesrecht - weinig 
of niets werd gedaan. Het democrati
sche besef had tot diep in de jaren 
zestig een sterk statische en formeel· 
juridische inslag. Dit aspect komt in 
het boek overigens onvoldoende tot 
zijn recht. 
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Alvorens enkele kanttekeningen te ma
ken, geef ik eerst een summiere indrul< 
van de opbouw van het boek. 

Opbouw van het boek 

In het eerste deel geven de auteurs 
een kort overzicht van de werking del 
pacificatiedemocratie met ter afsluiting 
een schets van de eerste symptomen 
van de komende crisis. In het tweede 
deel wordt de tweevoudige crisis be
schreven die in de jaren zestig op 
gang komt in aansluiting aan twee pro
cessen die de grondslagen van de 
pacificatiedemocratie steeds meer on
dermijnen t.w. een proces van decon
fessionalisering en ontzuiling, en een 
democratische beweging, die streeft 
naar reële, fundamentele democratise
ring van onze samenleving. In het der
de deel wordt de crisis in de Neder
landse politiek nader uitgewerkt. Zo 
wordt geschetst hoe de crisis van het 
politieke systeem gepaard gaat met 
een herleving van nieuwe buitenparle
mentaire activiteiten (actiegroepen), 
een verloedering van de spelregels der 
pacificatiedemocratie, een crisis op 
sociaal-economisch en bestuurlijk ter
rein, en een crisis in de openbare 
financiën, die ten nauwste verband 
houdt met het structureel geworden in
flatieproces. In het laatste deel worden 
nog enige opmerkingen gemaakt "aan 
het graf van het bestel". 

Hoewel het boek in theoretisch opzicht 
en qua feitenmateriaal niet zoveel 
nieuws brengt, verdient het veel waar
dering. Op basis van de literatuur van 
de laatste jaren geeft het een uitste
kend inzicht in de ontwikkeling en de 
werking van het politieke systeem in 
Nederland, vooral door het verband dat 
gelegd wordt tussen verschillende pro
cessen op politiek, bestuurlijk en so
ciaal terrein - ik denk hierbij in het 
bijzonder aan het derde deel -, terwijl 
het in het algemeen geschreven is in 
een heldere en boeiende stijl, die men 
in literatuur van politicologische zijde 
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zelden tegenkomt. - Vervolgens zou 
ik nog enkele kanttekeningen willen 
maken. 

Andere benadering van politieke crisis 

Aan de analyse van de auteurs ligt een 
politieke ontwikkelingstheorie ten 
grondslag die nog weinig uit de verf 
is gekomen. Men gaat uit van de paci
ficatiedemocratie als historisch gege
ven, maar deze is zelf een fase in de 
ontwikkeling van de Nederlandse staat. 
Op dit punt is nadere uitwerking ge
wenst. 

Er is ten aanzien van de crisis in de 
Nederlandse politiek een andere bena
dering verdedigbaar dan in dit boek 
tot uiting komt. Gezien de beschikbare 
plaatsruimte kan dit niet veel nader 
worden uitgewerkt3 Ik volsta met een 
enkele aanduiding. 

In de periode van 1891-1917 was er 
een ontwikkeling naar een dUidelijke 
tweedeling in de Nederlandse politiek, 
gebaseerd op de tegenstelling: rechts 
(confessioneel) - links (niet-confessio
neel), die gesteund werd door het 
districtenstelsel als electoraal systeem, 
en tendeerde naar een monistische 
relatie tussen parlement en regering. In 
de staatsrechtelijke theorie werd deze 
ontwikkeling verwerkt en gesteund door 
twee vooraanstaande staatsrechtsge
leerden uit die periode, nl. Krabbe en 
vooral Struycken. Struycken4 heeft dan 
ook met klem gewaarschuwd tegen in
voering van de evenredige vertegen
woordiging als kiesstelsel en, toen dit 
onvermijdelijk bleek, de confessionelen 
(rechts) opgeroepen na 1918 in ieder 
geval vast te houden aan de historisch
gegroeide tweedeling. 
Na het vastlopen van de christelijke 
coalitie in 1925 is de tweedeling tussen 
rechts en links echter steeds meer in 
verval geraakt. In de periode 1925-1940 
openbaarden zich hierdoor reeds de 
eerste symptomen van de crisis in de 
Nederlandse politiek. Men vindt dan 
ook al de eerste aanzetten voor de 
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doorbraak-beweging, die na 1945 via 
de PvdA op gang komt en de eerste 
aanval inluidt op de politieke en maat
schappelijke verzuiling. Toen reeds 
werd gestreefd naar een nieuwe poli
tieke tweedeling rond de tegenstelling 
progressief-conservatief als uitgangs
punt van een nieuw politiek systeem. 
Dit is niet gelukt en de PvdA heeft 
zich, zij het veelais contre coeur, laten 
inkapselen in het na de oorlog verder 
uitgebouwde stelsel van politieke en 
maatschappelijke verzuiling, dat Lijphart 
als pacificatiedemocratie heeft geka
rakteriseerd. Waarom deze eerste aan
val is mislukt, heb ik elders uiteenge
zet6 

Deze eerste fase in het ontzuilingspro
ces met zijn vooroorlogse aanzetten 
komt in het boek in kwestie niet tot 
haar recht, hoewel zij op de verdere 
ontwikkeling ervan toch van grote 
invloed is geweest. 
De bloeitijd van de pacificatiedemo
cratie ligt in de periode 1945-1959. Zij 
werd begunstigd door bijzondere exter
ne (koude oorlog) en interne (weder
opbouw-idealisme) factoren. Na de in
eenstorting van de brede-basispol itiek, 
eind 1958, vinden we reeds de eerste 
tekenen van de komende crisis, de 
eerste aanzetten ook van het proces 
van deconfessionalisering en democra
tisering, dat na 1966 op volle kracht 
komt, gesteund door de bewustzijns
revolutie die na 1966 in de Westerse 
wereld plaatsvindt. Ook deze periode 
is in het boek onvoldoende tot haar 
recht gekomen. De analyse van de 
crisis zelf is echter zeer geslaagd. 

CDA: sterven in elkaars armen? 

De crisis komt op spectaculaire wijze 
tot uiting in het snelle verval van de 
KVP als spil van de pacificatiedemo
cratie. Men probeert nu het getij te 
keren door de christen-democratische 
samenwerking als nog door te zetten in 
de vorm van het CDA. De eerste po
gingen hiertoe gaan reeds terug tot 
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het begin van de jaren zestig. Wat toen 
nog kon gelden als een belangwekkend 
vernieuwingsstreven, aldus de auteurs, 
is, naarmate de tijd vorderde, steeds 
meer een achterhoedegevecht gewor
den. Ik geloof dat dit harde oordeel 
niet onjuist is. Wat als een offensieve 
politieke actie is begonnen, is uitge
mond in een zuiver defensief streven 
om te redden wat er nog te redden 
valt. Men heeft de tekenen des tijds 
niet tijdig weten te verstaan, met alle 
gevolgen van dien. 
Een factor die mede heeft bijgedragen 
tot een opvallende blindheid voor de 
tekenen des tijds in de KVP-top, komt 
in het boek te weinig uit de verf. Dat 
is het feit dat de KVP te lang onaf
gebroken aan de regeringsmacht heeft 
deelgenomen en daardoor een te 
nauwe binding heeft gekregen met de 
politieke macht en daardoor ook te 
zeer in beslag genomen werd door de 
problematiek van de dag om oog te 
kunnen hebben voor de politieke en 
maatschappelijke onderstromen, die in 
de jaren zestig steeds duidelijker aan 
het I icht traden. 

Naar het oordeel van de auteurs komt 
het CDA te laat om nog een redelijk 
massale aanhang te krijgen. Het wordt 
nu op zijn best een kwestie van ster
ven in elkaars armen. Een dramatische 
beeldspraak, maar toch wel iets te 
voorbarig. Wel lijkt het me niet waar
schijnlijk dat het CDA, gezien zijn 
electorale achterban en de politieke 
mentaliteit en koers van de CHU, die 
men niet wil loslaten, alleen kans van 
slagen heeft als het zich ontwikkelt tot 
een CDU, dus de politieke, gematigd 
conservatieve tegenhanger wordt van 
een progressief-socialistische combina
tie, zoals in de Bondsrepubliek het 
geval is. 
Als principiële centrum-formatie kan 
zij moeilijk meer overtuigend overko
men. Daarvoor is de centrum-formule 
in het verleden te vaak en te nadruk
kelijk afgewezen, vooral door de ARP, 
die deze formule in strijd acht met haar 
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evangelisch-radicale houding, en wat 
minder nadrukkelijk door de KVP. 
Recentelijk heeft KVP-voorzitter De 
Zeeuw zich nog onomwonden van een 
centrum-politieke opstelling gedistan
tieerd. Voor zover men zich van KVP
zijde tot het centrum bekentB, is dat 
niet meer dan een tactische manoeu
vre. Trouwens, voor een centrum-for
matie is er alleen nog ruimte als de 
polarisatie tussen PvdA en VVD door
zet, m.a.w. als deze partijen de gema
tigde elementen van hun aanhang doel
bewust afstoten. Als de PvdA zich ech
ter onder invloed van haar regerings
verantwoordelijkheid meer naar het 
centrum toe beweegt, in navolging van 
de SPD in de Bondsrepubliek, en als 
de VVD hetzelfde doet vanuit haar 
rechtse opstelling, blijft er weinig 
ruimte over voor een CDA als centrum
formatie. 

Ontzuiling en gezagscrisis 

De wijze waarop het deconfessionali
seringsproces en het politieke en maat
schappelijke effect hiervan in dit boek 
worden geanalyseerd, maakt in het 
algemeen een overtuigende indruk. 
Alleen het verband tussen deconfessio
nalisering en ontzuiling enerzijds en de 
gezagscrisis in de tweede helft van 
de jaren zestig anderzijds, komt onvol
doende uit de verf. Toch is er m.i. tus
sen beide processen een duidelijk ver
band. Met de deconfessionalisering en 
ontzuiling raakte ook de traditionele 
eerbied voor gezag en orde in verval, 
die eeuwenlang tot de voornaamste 
christelijke en maatschappelijke deug
den werd gerekend. In de officieel ge
sanctioneerde verzuil ing sinds 1917 is 
deze eerbied opnieuw gecultiveerd, nu 
in de volgzaamheid en trouw van de 
verzuilde massa tegenover de leiders 
van de eigen zuil. 

Relativering democratisering 

Na de uitwerking van de democratise-
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ringsbeweging op ons politieke bestel 
geanalyseerd te hebben, komen de 
auteurs tot een kritische evaluatie van 
deze beweging, tenderend naar een 
zekere relativering van dit proces. Dat 
ook de democratische gedachte moet 
worden gerelativeerd, wil men ontspo· 
ringen voorkomen, is overigens een 
oude gedachte. Zo merkte bijv. de 
Zwitserse staats rechtsgeleerde O. 
Schindler in 1932 reeds op dat het 
democratische optimum slechts te beo 
reiken valt als de aanhangers van de 
democratische gedachte er in slagen 
met de realisering van de democrati· 
sche principes een zekere mate te beo 
trachten9 . Wat we dus niet moeten heb· 
ben, is radicale democratisering, die 
in de regel uitmondt in nieuwe demo
cratische schijngestalten. Een typisch 
voorbeeld hiervan is D '66 als exponent 
van radicale democratisering, die ook 
in de interne structuur tot uitdrukking 
kwam, maar in feite leidde dit tot 
nieuwe informele en daardoor weinig 
of niet controleerbare oligarchievor· 
ming 10. In het boek in kwestie wordt dit 
aan het slot ook gesignaleerd. Om tot 
authentieke democratisering te komen 
is het nodig dat staat en maatschappij 
beide onderworpen worden aan een 
permanent proces van democratisering, 
dat de onvermijdelijke werking van oli
garchische tendenties binnen zo nauw 
mogelijke grenzen houdt. 

Terecht signaleren de auteurs ook de 
gebrekkige theoretische fundering van 
wat zij "de neo-democratische ideolo
gie" noemen. Dat zij hoofdzakelijk be
staat uit (wantrouwige) emotionaliteit, 
lijkt me iets te sterk uitgedrukt, maar 
zeker is dat men nauwelijks toe geko
men is aan de formulering van een 
nieuwe theorie van het democratise· 
ringsproces, hoewel hieraan ten zeer
ste behoefte is, daar de klassieke de
mocratische theorie, waar men in de 
politieke praktijk nog min of meer op 
steunt, in ernstig verval is geraakt. Ook 
op dit punt is een partij als D '66 
ernstig tekort geschoten. 
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Positie parlement 

Hoezeer de traditionele conceptie van 
de parlementaire democratie steeds 
meer ondermijnd wordt, wordt in dit 
boek opnieuw geïllustreerd. Het par
lement ontwikkelt zich steeds meer tot 
een orgaan ter legitimering van wat 
elders is belist. Van volksvertegen
woordiging is het steeds meer een ver
tegenwoordiging van partijen gewor
den, m.a.w. een instrument in handen 
van de partijen. Vooral in de PvdA 
komt deze tendens steeds duidelijker 
tot uitdrukking 11. Daarnaast wordt de 
positie van het parlement verzwakt 
door de groeiende politieke macht van 
de grote maatschappelijke belangen
organisaties. Deze ontwikkeling dwingt 
tot een hernieuwde bezinning op de 
positie van het parlement in relatie tot 
de politieke partijen enerzijds en de 
grote belangenorganisaties anderzijds. 

Staatsrechtelijke en politieke 
vernieuwingen? 

Enkele jaren geleden hebben we in 
een kritische evaluatie van het politie
ke vernieuwingsstreven de situatie ge
karakteriseerd als een schommelen 
tussen oude structuren en tradities en 
nieuwe tendenties en pricipes12 De 
huidige situatie bevindt zich nog steeds 
in hetzelfde halfslachtige stadium, zoals 
uit dit boek duidelijk blijkt. Zo zijn de 
oude spelregels van de pacificatiede
mocratie in verval geraakt, maar nog 
niet helemaal uitgewerkt, zoals bijv. op
nieuw gebleken is bij de laatste kabi
netsformatie. Dat maakt de huidige 
toestand zo ondoorzichtig en moeilijk 
te beoordelen. Vandaar dat men zeel' 
voorzichtig moet zijn met futurologi
sche beschouwingen. 

Dat een ingrijpende vernieuwing van 
het staatsrechtelijke en bestuurlijke be
stel een uiterst moeilijk karwei is, is 
langzamerhand wel duidelijk geworden. 
Dit geldt zeker voor een land als Ne
der land. Thorbecke klaagde al in de 
jaren veertig van de vorige eeuw over 
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ons gebrek aan staatsrechtelijke (her)
vormingskracht. En daar is weinig ver
andering in gekomen. Onlangs heeft 
Van Maarseveen 13 opgemerkt dat we 
de realisering van een nieuwe grond
wet, waaraan in de jaren zestig zo 
naarstig is gewerkt, wel kunnen verge
ten, omdat er geen werkelijke bereid
heid is om hiertoe te geraken, ondanks 
alle mooie praat over grondwetsver
nieuwing. Eerder14 was hij op basis van 
onze staatkundige historie al tot de 
sombere conclusie gekomen, dat er 
weinig reden is er op te vertrouwen 
dat wij in onze tijd uit eigen kracht de 
noodzakelijke staatsrechtelijke vernieu
wingen tot stand zouden kunnen bren
gen. Wellicht getuigt dit van een al te 
zwartgallig pessimisme ten aanzien van 
de staatkundige kwaliteiten van ons 
volk. Maar laten we in dit verband niet 
vergeten dat wij als volk niet eens in 
staat zijn geweest onze staatkundige 
eenheid op eigen kracht tot stand te 
brengen. Zij is er slechts gekomen 
dankzij Franse hulp en onder Franse 

pressie! 

Nu D '66 als belangrijkste exponent 
van staatsrechtelijk vernieuwingsstre
ven bijna van het politieke toneel is 
verdwenen, is er reden te meer voor 
twijfel of we aan grootscheepse staats
rechtelijke hervormingen via grond
wetsvernieuwing binnen afzienbare tijd 
toe zullen komen. Van den Berg en 
Molleman sluiten zich, wat dit punt 
betreft, aan bij de traditionele vader
landse opvatting van de grondwet als 
confirmatie-instru ment. Grondwettel ijke 
hervormingen behoren aan het einde 
van politieke en maatschappelijke ver
anderingsprocessen te staan, zo menen 
zij, en zij verzetten zich dan ook prin
cipieel tegen het hanteren van de 
grondwet als politiek breekijzer of 
innovatie-istrument. In de Nederlandse 
verhoudingen is dit standpunt begrijpe
lijk en als men hiervan uitgaat, is er in
derdaad weinig reden om veel te ver
wachten van de grondwetsherziening 
die nu in voorbereiding is. Maar ik zou 
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hierbij wel willen aantekenen dat in an
dere verhoudingen een opvatting van 
de grondwet als innovatie-instrument 
zeer wel te verdedigen valt. Uit een 
recent grondwetsonderzoek 15 is geble
ken, dat de grondwet zowel in juridisch 
als in politiek opzicht velerlei functies 
kan vervullen. Men moet oppassen om 
een beperkte, op Nederlandse tradities 
afgestemde opvatting van de grondwet 
tot algemeen principe te verheffen. 

Ook de partijpolitieke vernieuwing, 
waar al zoveel stromingen en bewe
gingen zich intensief voor hebben in
gezet, is nog altijd een uiterst moei
zame zaak, waar weinig schot in zit. 
De PPR-leider B. de Gaay Fortman 
karakteriseerde de Statenverkiezingen 
als die van de "berusting". En hij wek
te niet de indruk hieronder gebukt te 
gaan, hetgeen wel een teken aan de 
wand is! Van den Berg en Molleman 
accentueren in dit verband vooral het 
probleem van de opvang van de 
enorme, betrekkelijk a-politieke groep 
van zwevende kiezers. De ontwikkeling 
van de categorie van zwevende kiezers 
gaat overigens al terug tot het begin 
van de jaren zestig. De auteurs noemen 
een viertal technieken om dit probleem 
politiek te verwerken en als geen van 
deze technieken slaagt, zien zij het erg 
somber in. 

Conclusie 

Onze conclusie is dat we nog een hele 
tijd moeten leren leven in en met een 
slepende politieke crisis, waar we zo 
goed als het gaat doorheen moeten 
zien te modderen (muddling through). 
Dit betekent niet, dat we ieder ver
nieuwingsstreven maar moeten opge
ven. Maar in Nederland kunnen ver
nieuwers zich alleen maar moreel 
staande houden als zij doordrenkt zijn 
van de geest van de bekende uitspraak 
van Willem de Zwijger: "Point n'est 
besoin d'espérer pour entreprendre, nr 
de réussir pour persévérer". 
De huidige politieke crisis is overigens 
slechts een aspect van een algemene 
crisis van onze cultuur en dient dan 
ook in dit brede kader te worden ge
plaatst om tot een juiste diagnose en 
therapie te komen. Deze algemene 
cultuur-sociologische achtergrond komt 
in het boek van beide auteurs te wei
nig uit de verf. Maar als recensent 
moet je voortdurend oppassen dat je 
van auteurs niet meer verlangt dan hun 
pretenties reiken. Gemeten aan de 
bescheiden pretenties waarmee deze 
auteurs hun boek presenteren, verdie
nen zij veel lof voor hun scherpzinnige 
analyse van de crisis in de Neder
landse politiek. 

S. W. Couwenberg* 

* Dr. Couwenberg is wetenschappelijk hoofdmedewerker politiek recht aan de Erasmusuniver
siteit te Rotterdam en hoofdredacteur-directeur van het maandblad "Civis Mundi". Hij pro
moveerde in 1953 te Leiden op een proefschrift over "Het particuliere stelsel - de beharti
ging van publieke belangen door particuliere lichamen", Op zijn naam staan diverse publika
ties. o.a. "Modern socialisme" (1972) en "De omstreden staat - ontwikkeling en problema· 
tiek van de staatstheorie Sinds de 1ge eeuw (1974). (Red.). 

1 A. Lijphart: "Verzuiling. pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek"; 1968. 

2 Zie bijv. G. E. Langemeijer: "Ons recht in een stroomversnelling", in "Tijdsein, peiling en 
perspectief van onze tijd". 1972. pag. 187. 

3 Zie hiervoor nader van schrijver dezes "Het vraagstuk der partijvernieuwing", in "Partijver
nieuwing - achtergronden en perspectieven". "Oost-West". september 1968 

'Zie A. A. H. Struycken: "Evenredige vertegenwoordiging"; Verzamelde Werken. deel IV, 
pag. 160 e.v.; idem, "Kiesrecht (bij de grondwetsherziening van 1917)"; Verzamelde Werken. 
deel I. pag. 17 e.v. 

, Op het terrein van de omroep bleef de PvdA vasthouden aan het verzuilingsprincipe. Slechts 
een minderheid in de PvdA, waaronder mr. G. E. van Walsum, wenste ook op dit terrein een 
liquidatie van het verzuilingsprincipe. Zie van schrijver dezes: "Modern socialisme", 1972, pag. 
89/90 

6 Zie "Modern socialisme". pag. 85-87. 

7 Zie "Politiek Nieuws", oktober 1973, pag. 6, en mr. F. H. J. J. Andriessen: "In het centrum 
van de Nederlandse politiek". in "Politiek perspectief", maart-april 1974. 
8 Zie "Politiek Nieuws". april 1974. pag. 1 
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! D. Schindler: "Verfassungsrecht und soziale Struktur", 1932, pag. 146, 
leZ le G. Nooteboom: "De 'radicale democratisering' van 0'66", in "Clvis Mundi", november
december 1973. Opvallend is dat van D'66-zijde op deze kritiek van Nooteboom niet is gerea
geerd. Een teken aan de wand' 
11 Voor een reactie tegen deze tendens zie B. W. Schaper: "Om de fundamenten onzer demo
cratie", in "Socialisme en Democratie", maart 1974. 
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Mundi", juli-augustus 1971, 
"H. Th. J. F. van Maarseveen' "Grondwetspolitiek als sluier", in "Beleid en maatschappij", 
december 1973, pag. 47 e.v. 
"Van Maarseveen: "De heerschappij van de ministerraad", 1969, pag. 59. 

"Zie H. Th. J. F. van Maarseveen en G. F. M. van der Tang: "Over het verschijnsel grondwet", 
1973, 

nl Politiek op termijn 

~ns door Bas de Gaay Fortman; uitg. Het Wereldvenster, Baarn; 1974; 84 pag.; f 5.90. 
~ne 

Jan 
ge
en 
~ne 

>mt 
'ei
ent 

je 
lun 
de 
~ze 

ie

'ge 
er-

g* 

'er
Iro
Irti
ka
na-

en 

'er-

IV, 
en, 

hts 
~en 

ag. 

um 

74 

Als Bas de Gaay Fortman blijft bij zijn 
voornemen om over een paar jaar de 
Tweede Kamer vaarwel te zeggen, ver
dwijnt van het hoofdveld van onze 
volksvertegenwoordiging weer een van 
de figuren die bij het werk in de poli
tieke keuken zorgen voor het zout in 
de pap. Met zijn PPR beoefent hij het 
radicalisme op een eigen wijze; binnen 
de PPR zelf doet hij dit ook, zoals 
onlangs weer bleek bij het Kamerde
batje over de herziening van de Zon
dagswet. 

Aan het politieke schaakbord maakt 
De Gaay Fortman meer de indruk van 
een begaafd speler met verrassende 
zetten dan van een groot theoreticus 
die vanuit een rijke kennis consequent 
speelt. Dit bevestigen een paar con
clusies die we trekken na lezing van 
het boekje "Politiek op termijn" dat 
in maart geschreven werd. 

Met dit boekje - het heeft de aan
trekkelijke kanten van een vlugschrift 
- bedoelt De Gaay Fortman een 

~ schets te geven van de pol itiek die 
nodig is om in de nabije toekomst in 
Nederland, Europa en de wereld een 
samenleving te scheppen zoals die 
volgens schrijver behoort te worden. 
Die schets is dan tevens een nadere 
toelichting op het politiek-ideologisch 
program van de PPR. 
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Onmachtig? 

De kreet van prof. Tinbergen - in een 
televisie-interview - dat "politici zich 
nu eenmaal altijd laten leiden door de 
belangenstrijd op korte termijn" en 
dus onmachtig zijn tegenover de ge
varen die het menselijk samenleven 
overmorgen bedreigen, was de aan
leiding tot het schrijven van "Politiek 
op termijn". Meer dan aanleiding o.i. 
niet; want de zes hoofdstukken zouden 
best zonder Tinbergens hartekreet als 
essays in een magazine verschenen 
kunnen zijn, te meer omdat volgens 
Bas de Gaay Fortman de eerste vijf 
als "gemeengoed van het denken in 
de PPR" mogen gelden. Het eerste 
van die vijf, "Beweging in de partij
politiek", pleit voor een progressieve 
concentratie volgens de formule van 
een vernieuwd begrip "links"; "Een 
nieuwe partij" typeert de PPR als 
voorhoede- en mentaliteitspartij en 
dus geschikt als stuwende kracht in 
zo'n concentratie. De Gaay Fortman 
ziet voor zo'n PPR een blijvende plaats 
in de Nederlandse politiek, maar hij 
meent tevens dat ze zich in die rol 
waarschijnlijk tevreden moet stellen 
met een electorale positie van hoog
stens tien procent. 

In hoofdstuk 3 doet De Gaay Fortman 
de krasse uitspraak, dat wie vooruit-
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kijkt en zijn verstand gebruikt, alleen 
daardoor al radicaal wordt; maar te
vens waarschijwt hij dat radicalisme 
doodloopt als het 't contact verliest 
met de politieke werkelijkheid. Macht, 
milieu, welzijn en vrede worden als 
de belangrijke doelen voor de radicale 
politiek genoemd. 

Prestatie- en consumptiemaatschappij 
krijgen vegen uit de pan in hoofdstuk 
4 over de culturele revolutie. De Gaay 
Fortman kijkt met zijn kritiek op de 
prestatiemaatschappij wel verder dan 
degenen die dan alleen aan economi
sche welvaart denken; hij wraakt ook 
de verafgoding van sportprestaties. Dat 
de schrijver op dit punt uitvoerig ci
teert uit de Bisschoppelijke Vasten
brief "Welvaart, verantwoordelijkheid, 
versobering", ligt voor de hand; een 
beter stuk over deze materie is in 
Nederland nog niet geschreven. Met 
"Politiek van de hoop" volgt hierna 
een hoofdstukje dat uitmondt in een 
pleidooi voor solidariteit. 

Regeerakkoorden 

Er volgen dan nog, als praktische 
epiloog, zestien pagina's onder de 
verzamelnaam "Polarisatie". De Gaay 
Fortman stapt hier in het pol itieke 
bedrijf der laatste 25 jaren, en dan krij
gen we de indruk dat de PPR-leidsman 

beter is in het losslaan van gedachten 
dan in het analyseren; sterker 1n het 
voorspellen dan in het bewijzen. 

Met één uitspraak van Bas de Gaay 
Fortman zijn we het intussen roerend 
eens; op pagina 77 ontraadt hij het 
leuren en werken met regeerakkoor
den zoals de linkse concentratie -
met name de PvdA - met "Keerpunt" 
in 1972 heeft gedaan. Wij geloven met 
mr. Bas dat zulke regeerakkoorden 
tot frustraties en ongewenste polari
satie moeten leiden. 

We vermoeden overigens, dat het op
merkingen over regeerakkoorden en 
polarisatie zijn, die De Gaay Fortman 
tot het besluit hebben gebracht om het 
laatste hoofdstuk maar nadrukkelijk 
voor zijn persoonlijke verantwoorde
lijkheid te nemen. "Daarover is in de 
partij nog niet gesproken", zegt de 
schrijver, "ik beoog ook niet meer dan 
het op gang brengen van een discus
sie. Toch zijn het juist deze opmer
kingen die de vraag wettigen of De • 
Gaay Fortman jr. niet te vroeg van de 
Tweede Kamer naar de "Heren Vijfen
zeventig" wil overstappen. De politiek
op-termijn zoals die daar meestal aan 
de orde komt, past niet zo best bij zijn 
temperament. Of vlast hij op discus
sies met mr. Van Riel? 

G. van Lieshout' 

• Drs. Van Lieshout. conrector van het Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk, is staatkun
dig medewerker van de Westerpers en lid van de Persraad alsmede van de Programmaraad van 
de NOS. (Red). 

Grenzen aan de groei op de ene aarde 
W. L. Oltmans: "Grenzen aan de groei" (interviews); uitg. Bruna, Utrecht! 
Antwerpen; 1973; 480 pag.; f 26,90. 
Barbara Ward & René Dubos: "Niet meer dan één aarde/Only one earth"; uitg. 
Contact / Raad voor Milieudefensie, Amsterdam; 1972; 300 pag.; prijs niet aange
geven. 

In de loop van 1972 en 1973 versche
nen twee belangwekkende boeken, die 
ik hier onder uw aandacht wil brengen. 
Het eerste, "Grenzen aan de groei", 
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is een bundel van 75 gesprekken die 
de journalist Wil/em L. O/tmans in 1972 
voerde met Westerse deskundigen op 
velerlei gebied, naar aanleiding van de 
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activiteiten van de Club van Rome. 
Het andere heet "Niet meer dan één 
aarde / only one earth" en is een "on
officieel" rapport aan het secretariaat 
van de Milieuconferentie van de Ver
enigde Naties, met het doel een be
gripskader te geven voor de deelne
mers aan de Milieuconferentie in 
Stockholm (1972). In dit boek trach
ten René Dubos en Barbara Ward met 
de hulp van 152 adviseurs uit 58 
landen (uit álle delen van de wereld) 
te komen tot "het best mogelijke ad
vies van de intellectuele leiders van 
de wereld" aan de vertegenwoordiging 
van vrijwel alle volkeren van de we
reld. Samen schreven ze een concept, 
dat ze aan hun adviseurs ter beoorde
ling toezonden, waarna ze het met de 
geleverde kritiek tot het definitieve 
rapport hebben omgewerkt. 

Op het eerste gezicht lijkt het voor de 
hand liggend en aantrekkelijk twee 
boeken die op een zo vergelijkbare 
wijze tot stand zijn gekomen, metter
daad tot in details met elkaar te gaan 
vergelijken. Helaas is dat in dit bestek 
niet mogelijk: daarvoor lopen ze qua 
uitwerking te veel uiteen. 

Ruw materiaal 

Oltmans brengt in zijn boek een groot 
aantal meningen en opvattingen bijeen 
die hij persoonlijk in een gesprek van 
man tot man (c.q. vrouw) aan de be
trokkene ontworsteld heeft, maar daar
bij laat hij het. De lezer wordt opge
scheept met een zeer grote hoeveel
heid ruw materiaal, waaruit hij kan 
kiezen en interpreteren wat van zijn 
gading is. Oltmans zelf heeft zich be
perkt tot waarnemen, luisteren en op
schrijven, en niet in de laatste plaats 
ook tot het in goede banen houden 
van de discussies. Hij voelt zich on
miskenbaar emotioneel nauw bij de 
zaak betrokken (om niet te zeggen dat 
hij betrekkelijk blindelings en kritiek
loos achter de ideeën van de Club 
van Rome aanholt, zijn nieuwe geloof), 
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heeft zich bovendien goed gedocumen
teerd op elk gesprek voortreffelijk 
voorbereid, en het resultaat is dan ook 
een lange, lange reeks zeer boeiende 
interviews. 

De meest in het oog springende en 
irriterende tekortkoming van zijn boek 
is de selectie van zijn gesprekspart
ners. Hoewel vrijwel alle denkrichtin
gen uit het Westen vertegenwoordigd 
zijn, ontbreken gesprekken met verte
genwoordigers van de "derde wereld" 
of de communistische landen geheel. 
Oltmans excuseert zich weliswaar voor 
die omissie (hij belooft beterschap in 
de nabije toekomst in de vorm van 
twee volgende boeken, ongetwijfeld 
ook ieder 480 pagina's dik, en die 
komen dan ook nog als mosterd na de 
maaltijd, nu langzamerhand juist de ont
wikkelingslanden sleutelposities gaan 
innemen bij de oplossing van de meest 
nijpende problemen die zich volgens 
de Club van Rome zullen voordoen, 
maar de draagwijdte van zijn boek 
wordt er niet groter op, waar het toch 
zijn doel is "een bijdrage te leveren 
aan de thans in brede kring op gang 
gekomen discussie over de problemen 
van onze planeet en de zich steeds 
meer verbreidende bewustwording, 
dat generaties van nu en morgen geen 
enkel recht hebben de kinderen van 
morgen en overmorgen een vuilnishoop 
na te laten". 

Uitersten 

Zoals gezegd, de gebrekkige geografi
sche spreiding van Oltmans' gespreks
partners brengt geen eenvormigheid 
van hun meningen met zich mee. Hij 
heeft de uitersten verzameld, en ieder 
krijgt ruimschoots de kans de eigen 
stokpaardjes te berijden. Oltmans leidt 
het gesprek daarbij vrijwel steeds slim 
in de door hem gewenste banen, con
fronteert de mening van zijn opponen
ten met die van hun grootste vijanden, 
en laat die dan vaak vervolgens zelf 
aan het woord om hun visie toe te 
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lichten. En resulteren een kleine 500 
bladzijden vol levendige gesprekken, 
een veelheid aan ruw materiaal, nau
welijks bewerkt, maar toch een voor 
geïnteresseerden machtig interessante 
multidisciplinaire evaluatie van het Rap
port van de Club van Rome, waaruit 
iedere lezer zelf zijn conclusies moet 
trekken. 

Tot slot een enkel citaat. W. D. Nord
haus, econoom aan Ya/e University, 
antwoordt op een vraag van Oltmans: 
"Als u mij vraagt of ik het Forrester
model of het Meadows-model, al was 
het maar voor een eerste benadering, 
zou gebruiken om een analyse van de 
wereldeconomie te maken, dan is het 
antwoord beslist nee. Of ik geloof 
dat de systeemanalyse de juiste me
thode is? (-). Als u bedoelt dat ik 
een model zou gaan bouwen waarin ik 
veronderstellingen zou doen zonder 
de gegevens te bestuderen, een mode! 
waarin ik relaties poneer zonder met 
ter zake kundige experts te praten, een 
model met honderd vergelijkingen 
waarvan geen enkele door empirische 
studie bevestigd zou zijn, een model 
waarin ik serieus ga voorspellen wat 
er over honderd, tweehonderd jaar 
vanaf nu zou gaan gebeuren, dan ge
loof ik dat het antwoord op al deze 
vragen nee is". 

En dan deze van de historicus A. J. 
Toynbee: "Het rapport van de Club 
van Rome is een erg knap boek. Het 
verschaft op een uiterst bekwame ma
nier noodzakelijke wiskundige infor
matie aan mensen zoals ik, die niet 
wiskundig ingesteld zijn. De gegevens 
die zij afdrukken kunnen ook door 
gewone mensen begrepen worden. Om 
feiten te kunnen begrijpen is het nood
zakelijk ze wiskundig uit te drukken. 
Ik hoop dat het boek in brede kring 
gelezen en ter harte genomen zal wor
den en dat men er naar zal handelen". 

En dan zijn er nog Skinner en Samue/
san, Kahn en Marcuse, Jan Tinbergen, 
Margaret Mead, Lévi-Strauss, Pauling, 

66 

Chomsky, enz., enz. U moet zet zelf 
maar lezen. 

Synthese 

Waar Oltmans je met de brokken laat 
zitten, proberen Dubos en Ward ze • 
juist te lijmen. Ze zijn ten gevolge van 
hun werkwijze natuurlijk nog op veel 
grotere tegenstellingen van belangen 
en opvattingen gestoten dan Oltmans, 
maar hun doel is juist te komen tot een 
synthese van wat er aan ideeën leeft 
in Oost en West of waar ook ter we· 
reld, indien mogelijk tot een homogeen 
plan voor wat we met de wereld aan 
moeten of, als dat niet kan, tot een 
beschrijving van de bestaande tegen
gestelde opvattingen. Het is duidelijk, 
dat zij zich daarbij zo objectief moge
lijk hebben moeten opstellen om een 
zo gaaf mogelijk beginpunt en houvast 
voor een concrete discussie te creëren: 
zoals gezegd diende hun rapport als 
referentiekader op de Milieuconferentie 
van de VN van 5 tot 16 juni 1972 in 
Stockholm. Het rapport is ingedeeld 
in vijf delen: de eenheid van onze 
planeet, de natuurwetenschappelijke 
eenheid, de problemen van de hogere 
techniek, de ontwikkelingsgebieden, en 
een planetaire orde. 

Het is een erg goed boek geworden. 
Gespeend van voze lyriek, de grootste 
vervuiler in veel overigens waardevolle 
geschriften over onze aarde, worden de 
problemen van wat toch eigenlijk kan 
worden gereduceerd tot het voortbe
staan van de species mens op aarde, 
achtereenvolgens zeer zorgvuldig ge
analyseerd en geïllustreerd, waarbij de 
samenstellers er niet voor terugdeinzen 
bladzijden lang te vervallen in exem
plarische gegevens en casuïstische 
details, die vaak geheel nieuw voor mij 
waren omdat ze betrekking hebben op 
landen of streken waarvan de erva
ringen hier nog nauwelijks zijn gepu
bi iceerd, terwijl daarop dan meestal 
een overzicht volgt van hetgeen aan 
oplossingen voor die problemen is 
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voorgesteld, vaak met kanttekeningen 
ten aanzien van de implicaties van de 
verschillende oplossingen voor bijvoor
beeld het milieu, of de voedselsituatie, 
of de internationale verhoudingen. 

Nogmaals, een erg goed boek. Het kan 
dienen als naslagwerk voor wie zich 
regelmatig met vraagstukken op milieu
gebied bezighoudt, waarbij het vol
doende argumenten bijeenbrengt om 
het vraagstuk in al zijn consequenties 
te definiëren, en vaak al anticipeert op 

een aantal mogelijke oplossingen en 
hun voor- en nadelen. 

Als u dan ook nog weet, dat het ge
drukt is op herwonnen papier, waar
voor geen boom extra hoefde te wor
den gekapt, zelfs niet voor de kaft, 
waar niet eens plastic op is gesmeerd, 
dan vallen wellicht de laatste belem
meringen weg om voor dit boek in uw 
bibliotheek te belanden. 

1. P. M. C. Gorgels* 

* Drs. Gorgels is verbonden aan het klinisch chemisch laboratorium van het St. Canisius
ZIekenhuis te Nijmegen. (Red.). 

Barsten in de groei 
Een "projekt" van de StudJestichting voor Radicale Politieke Vernieuwing (PPR); 
uitg. Het Wereldvenster, Baarn; 1974; 83 pag.; f 5,90. 

In deze publikatie wordt gesteld dat 
sinds 1955 de centrale doelstelling 
van de Nederlandse overheid op eco
nomisch gebied de bevordering van 
de groei is. Daardoor zou een auto
noom toenemende bevolking vrij kun
nen blijven van werkloosheid en zou 
de meeropbrengst gebruikt kunnen wor
den om intern tot rechtvaardiger inko
mens te komen en een gebaar van 
solidariteit te maken naar de arme 
"derde wereld"; de rijken zouden in
tussen niet armer hoeven te worden 
(zie ook de installatierede van dr. 
Vering a als KVP-lijsttrekker voor de 
Tweede-Kamerverkieringen 1971). 

Vervolgens stelt men dat zo'n beleid 
meer problemen dan oplossingen 
brengt. Grondstoffen raken uitgeput, 
mensen worden neurotisch en het 
milieu wordt vervuild. De schrijvers 
kiezen dan ook andere doelstellingen, 
te weten: 

a. een optimale (geestelijke) gezond
heid voor iedereen; 

b. een "derde wereld" die niet langer 
wordt uitgebuit en waarin een rede-
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lijk bestaansminimum voor iedereen 
gewaarborgd is; 

C. behoud en verbetering van het 
milieu; 

d. een rechtvaardige verdeling van de 
macht, zodat iedereen werkelijk aan 
bod kan komen. 

Hiertoe is volgens het rapport O.m. 
nodig een kunstbeleid, gericht op be
vrijding en bewustwording, democrati
sering van alle sectoren van de maat
schappij, en kunstzinnige vorming op 
de basisschool. Over recreatie en 
sport zegt het rapport: het creatieve 
moet meer nadruk krijgen. Ten aanzien 
van het rneaiabeleid waarschuwt men 
dat meer overheidsinvloed de macht 
van de huidige machthebbers doet 
verschuiven naar een clubje ambtena
ren op CRM en dus niets oplost. 

De schrijvers achten het inschakelen 
van welzijnswerkers een ongecoördi
neerde symptoombestrijding die nog 
erg duur is ook. De overtuiging wint 
veld, dat zij - die de nadelige gevol
gen van de materiële groei moeten op
vangen - aan hun werk hogere eisen 
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zullen moeten stellen: produktiviteit. De 
vicieuze cirkel sluit zich! 

Onderwijs moet volgens het rapport 
gericht zijn op het ontwikkelen van 
een aantal vaardigheden met het oog 
op sociaal contact en kennisvergaring, 
dus niet produktie-gericht en/of status
verlenend. 

Controle op ondernemingen 

Met betrekking tot de ondernemings
gewijze produktie merkt men op dat 
ondernemingen geneigd zijn de maat
schappij naar hun beeld en gelijkenis 
te organiseren ten einde hun voortbe
staan te waarborgen. De competitie 
tussen ondernemingen, en daardoor 
ook binnen ondernemingen, brengt hen 
ertoe grenzen te overschrijden die 
fnuikend zijn voor een gezonde maat
schappelijke ontwikkeling. Het rapport 
zegt dan ook dat het stellen van 
grenzen betekent: ingrijpen in de vrij
heid van de ondernemer om te be
palen wat, hoeveel, waar, en hoe ge
produceerd wordt. Men zou echter met 
meer recht kunnen stellen dat iedere 
maatschappij haar eigen ondernemin
gen voortbrengt. Competitie zit in onze 
natuur ingebakken. 

Wat betreft de relatie met de "derde 
wereld" vind ik de opmerkingen van 
de rapporteurs waardevoller. Zij stel
len dat we moeten bekijken of inves
teringen mondiaal gezien zinvol dan 
wel verspillend zijn, en of bepaalde 
investeringen niet beter in de "derde 
wereld" zelf kunnen plaatsvinden. En 
we moeten de verhogingen van de 
grondstofprijzen accepteren. Als we 
niet bereid zijn de groei van de pro
duktie én van de bevolking in Neder
land aan de orde te stellen, dan zijn 
we volstrekt ongeloofwaardig in onze 
discussie met en hulpverlening aan de 
ontwikkelingslanden, aldus het rapport. 

De opmerkingen over het milieu spre
ken mij wat minder aan. Op zich wordt 
bijvoorbeeld een zinvol onderscheid 
gemaakt tussen stroom (bijv. terugke-
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rende oogsten) en voorraad grootheden 
(bijv.olievoorraad). Terecht wordt op
gemerkt dat het beleid van uitputting 
ten aanzien van sommige voorraad
grootheden zekere stromen negatief 
beïnvloedt, zodat per saldo een ver
sterkt negatief effect verkregen wordt. • 

De voorraad fossiele brandstoffen die 
nog over is, is net genoeg om de 
overgang van overvloed naar schaarste 
met niet al te grote schokken te laten 
verlopen, aldus de schrijvers. Zij plei
ten voor het afhouden van de tweede 
kerncentrale te Borssele. Zij vinden 
dat de aluminiumfabriek van Péchiney 
beter in Suriname (vindplaats) ge
bouwd kan worden, zodat de kern
energie-installatie niet nodig is. 

Kosten 

Wanneer we de balans van deze 
PPR-publikatie opmaken, dan ziet de 
rekening er globaal als volgt uit: de 
landbouw kost meer; collectieve-milieu
verbeteringen kosten meer; grondstof
fen kosten meer; de extra steun voor 
de "derde wereld", nodig door het 
wegvallen van een deel van de luxe 
consumptie, kost meer; inspraak en 
"ludieker" werk kosten meer; het 
elimineren van bepaalde industrieën 
(Péchiney) kost geld; het in stand 
houden van bepaalde bedrijven ten 
behoeve van de werkgelegenheid kost 
geld; een gegarandeerd minimum-inko
men, zodat WW e.d. kunnen verdwijnen 
en de werkloze minder gestigmatiseerd 
wordt, kost geld. 

Waar komt dat geld vandaan? De PPR
rapporteurs wensen aanzienlijk minder 
bouw, vooral van huizen en wegen, 
maar ook van fabrieken. Verder ver
wachten zij een verlaging van de kos
ten voor medische zorg (minder on
gelukken, minder neurosen). Zij schat
ten echter dat er een negatief saldo 
overblijft. Het is volgens hen dus no
dig dat de verhouding tussen partieu
I iere bestedingen en overheidsu itgaven 
opnieuw ter discussie wordt gesteld; 
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met andere woorden, méér collectieve 
en minder particuliere uitgaven. (Men 
krijgt de indruk dat de schrijvers de 
auto het liefst zien verdwijnen). Ver
wacht wordt dat de mensen, bevrijd 
van de groei, graag zullen betalen en 
dat bedrijven minder hoeven te inves
teren (sic!). 

De schrijvers besluiten hun werkje 
met de verzuchting: ,Ons werk zou 
naast nuttig, bevrijdend en geestver
ruimend en zinnig moeten zijn". Het 
strekt hun tot eer dat zij zich bewust 
waren van de zo betrekkelijke waarde 
van hun pennevrucht ... 

J. P. H. Thissen* 

• Mr. Thissen is wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming. 
(Red) 

Olie op de golven 
Rapport van een werkgroep van de Studiestichting voor Radikale Politieke 
Vernieuwing (PPR); uitg. Het Wereldvenster, Baarn; 1974; 132 pag.; f 9,50. 

Volgens NRC-Hande/sblad van 9 maart 
jl. is dit rapport een meer wetenschap
pelijk getinte toespitsing van de ideeën 
die te vinden zijn in de iets eerder 
verschenen PPR-publikatie "Barsten in 
de groei", en wel op het gebied van 
het energiebeleid. Het rapport heeft 
een heldere opbouw: 

a. de huidige situatie m.b.t. aanbod 
en vraag met een afzonderlijke pa
ragraaf over elektriciteit en energie
verbruik, uitgesplitst naar personen 
en produkten; 

b. de verwachte ontwikkelingen op het 
gebied van vraag en aanbod van 
energie; het aanbod van energie is 
uitgewerkt; 

c. frictieverschijnselen: in deel a heeft 
men het probleem geïnventariseerd, 
in deel b is het model gedynami
seerd, zodat de lezer nu het on
aanvaardbare van zo'n ontwikkeling 
duidelijk wordt. 

Op dit punt gekomen kan de lezer àf 
het boekje dichtslaan omdat hij zich 
bevestigd weet in zijn opvatting dat de 
radicalen moeilijkheden zoeken om een 
verandering van de maatschappij als 
wensbeeld te kunnen blijven koesteren, 
àf hij kan doorlezen om te zien of de 
oplossingen die de werkgroep voor-
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staat geschikt zijn om de door haar 
gesignaleerde problemen te elimineren. 
Een goed energiebeleid moet volgens 
het rapport in elk geval binnen het 
volgende kader blijven: 

1. geen kernenergie totdat de proble
men voortvloeiend uit straling en 
afval, volledig zijn opgelost; 

2. het verbruik van fossiele brandstof
fen moet vóór het jaar 2000 gesta
biliseerd zijn; 

3) na 2000 mag vergroting van het 
energieverbruik slechts geschieden 
door aanwending van energiestro
men (dus geen voorraden). 

Kernenergie 

Over punt 1 zeggen de samenstellers: 
"Het is begrijpelijk dat men op grote 
schaal toepassing wil van kernenergie 
omdat er reeds miljarden aan zijn ge
spendeerd". Met andere woorden, de 
voorstanders van kernenergie gaan 
dóór als rechtvaardiging voor het ver
leden. De schrijvers vinden dat een 
zeer groot deel van het onderzoeks
budget voor alternatieven moet worden 
aangewend. Zij voeren als oponent ten 
tonele mr. De Roy van Zuydewijn, voor
zitter van de SEP (Samenwerkende 
Elektriciteitsproducenten), die stelt dat 

69 



-
maatregelen die alleen maar beogen 
het energieverbruik of zelfs de con
sumptie te verminderen, rampzalige ge
volgen zullen hebben. Ik vermag niet 
in te zien dat De Roy dus tegen het 
zoeken naar alternatieven is. 

De werkgroep zegt dat je best met 
kernenergie kunt stoppen omdat kern
energie over tien jaar slechts enkele 
procenten van de energiebalans zal 
uitmaken. De schrijvers suggereren 
hiermee veel straling maar weinig 
energie. Dat nu is geen juiste voor
lichting; immers, kernenergie is slechts 
geschikt als leverancier van elektrici
teit plus wat afvalwarmte. Elektriciteit 
maakt circa 20 % uit van het energie
pakket; dus 5 % van het energie
totaal maakt een kwart uit van de 
elektriciteitsproduktie. Hetgeen een 
heel ander beeld oplevert. 

Als argument voor punt 3 noemen de 
opstellers de zorg voor het niet op
raken van fossiele brandstoffen als 
grondstoffenleverancier. Ongewild noe
men zij hier een van de belangrijkste 
pre's van de kernenergie, nl. dat olie 
en kolen dan behouden blijven voor 
zinniger aanwendingen. 

Controle op energieproduktie en 
-verbruik 

De werkgroep wil een volledige con
trole op de energieproduktie door 
bilaterale afspraken tussen ex- en im
portlanden van energie, op het transport 
- door een eigen tankervloot - en 
op de prijzen. De elektriciteitsproduktie 

moet volgens het rapport door provin
cies en gemeenten geschieden. Ge
zinshuishoudingen krijgen een ge
standaardiseerd energiepakket gele
verd. Wie meer wil, betaalt tot 400 % 
meer. 

De industrie wordt ook een energie
maatpak aangemeten; als criteria 
noemt men de aard van de produkten 
en het aantal werknemers. De meer
opbrengst mag uitsluitend bestemd 
worden voor energie-aanwending, 
Merkwaardigerwijs wil de werkgroep 
aan openbare elektriciteitsbedrijven 
verbieden stroom te leveren aan be
drijven die deze stroom zelf met een 
hoger rendement en zonder grote be
zwaren kunnen opwekken. Bepleil 
wordt verder een integratie van ener' 
gie, watervoorziening en waterzuive
ring; de ratio hiervan wordt niet verder 
toegelicht. 

Gedacht is ook aan de werkgelegen
heid. Vooral energie besparende han
denarbeid (waarom geen energie-be
sparende hoofdarbeid?) acht men het 
vermelden waard. Je mag dus best de 
klok terugdraaien als je het maar met 
de hand doet. Het totale effect acht 
de PPR-werkgroep toch wel negatief 
voor de werkgelegenheid. 

Aan het rapport zijn toegevoegd een 
drietal interviews, nl. met minister 
Lubbers van Economische Zaken, PPR
fractielieder De Gaay Fortman, en 
staatssecretaris Van Hulten van Ver
keer en Waterstaat. 

J. P. H. Thissen* 

* Zie voor de personalia van mr. Thissen de noot bij de voorgaande recensie. (Red.). 
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Rectificatie 

In het artikel "Nolens, de Kerk en de internationale sociale wetgeving", 
dat in het vorige nummer is gepubliceerd, is in de eerste alinea helaas 
een storende fout geslopen. Er staat, in de voorlaatste zin, "dat de 
rijken en machtigen niet hoger dan de zwakkeren werden gesteld 
(sc. door de Kerk), maar wel steeds in bescherming werden genomen 
en een bijzondere zorg van de Kerk hebben gekregen". In plaats van 
de woorden "maar wel" moet worden gelezen: "die integendeel". Wü 
danken de heer B. 1. van Buel te Oss, die ons op deze taalfout heeft 
gewezen. 

Op pag. 25 van hetzelfde artikel is in de eerste regel een zetfout ontglipt 
aan de aandacht van de corrector. In plaats "een samenstelling van 
deze Vereniging met de andere internationale sociale verenigingen" moet 
worden gelezen: "een samensmelting ... ". (Red.). 
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Nolens en de Internationale 
Arbeidsorganisatie 1 

J. P. Gribling'" 

De oprichting van de Internationale Arbeidsorganisatie 

Op 24 maart 1919 bood een speciale commissie, benoemd door de 
geallieerde vredesonderhandelaren in Parijs, haar opdrachtgevers een 
ontwerp-conventie aan die beoogde een permanente organisatie voor de 
Internationale arbeidswetgeving in het leven te roepen. De commissie 
bestond weliswaar slechts uit vertegenwoordigers van de landen die 
zich de overwinnaars van de Duitsers noemden, maar zij slaagden er 
in een voorstel te doen waarvan het nut zowel voor overwinnaars en 
overwonnenen als voor de neutralen al spoedig zou blijken. Merkwaar
dig was het, hoe snel de onderhandelaren in Parijs hun goedkeuring 
aan het voorstel gaven. Hoofdstuk XIII van het vredesverdrag, omvattend 
de artikelen 387 tot en met 426, was geheel gewijd aan de Organisatie 
van de Arbeid en in een aanhangsel werd zelfs bepaald, dat de eerste 
internationale arbeidsconferentie nog in 1919 in Washington zou moeten 
plaatsvinden. 

De bedoeling van de organisatie was duidelijk geformuleerd in de 
considerans van deel XIII van het vredesverdrag. Ook al doen de 
woorden hypocriet aan wanneer men bedenkt, dat de voornaamste 
ontwerpers van het Verdrag van Versailles allesbehalve vredelievende 
mensen waren, wij kunnen de juistheid van het in de considerans ge
stelde zonder meer onderschrijven: vrede, doel van de Volkenbond, 
kan slechts gevestigd worden op de grondslag van sociale rechtvaardig
heid; slechte arbeidsvoorwaarden brengen de vrede in gevaar en 
daarom moeten de arbeidsvoorwaarden worden verbeterd; hieraan moet 
door allen worden gewerkt. "Aangezien het niet-aannemen door enig 
volk van een werkelijk menswaardige arbeidsregeling het streven in 
de weg staat van andere volkeren, die het lot der arbeiders in hun 
eigen land wensen te verbeteren, komen de hoge Verdragsluitende 
Partijen, evenzeer gedreven door gevoelens van gerechtigheid en mens-

I Evenals de twee vorige studies is ook deze studie mij mogelijk gemaakt door de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. door de Professor Gelissenstichting en 
door het Nuyensfonds . 
• Dr. Gribling is leraar aan het St.-Janslyceum in Den Bosch. Hij is in 1961 aan de Katho
lieke Universiteit te Nijmegen gepromoveerd in de letteren en wijsbegeerte, op een proefschrift 
over "P. J. M. Aalberse, 1871-1948". Dit artikel is het derde en laatste in een serie beschou
wingen over Nolens, waarvan de eerste is verschenen in "Politiek perspectief", maart/april 
1974, en het tweede in het mei-juninummer. (Red.). 
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lievendheid als door de wens een duurzame wereldvrede te verzekeren, 
het navolgende overeen"2 (dan volgen de artikelen over de organisatie 
en werkwUze). 

Nadat de vredesonderhandelaren de ontwerp-conventie over de organi· 
satie van de arbeid op 3 april 1919 hadden goedgekeurd, werd reeds 
op 14 april, dus nog ruim twee maanden voordat het vredesverdrag van 
Versailles werd ondertekend, een internationaal comité gevormd dat 
de eerste internationale arbeidsconferentie moest voorbereiden. Tijdens 
die eerste conferentie zou o.m. een raad van beheer moeten worden 
gevormd en een directeur moeten worden gekozen. Voorzitter van het 
voorbereidend comité werd de Directeur van de Arbeid op het Franse 
ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Arthur Fontaine, die in de 
Internationale Vereniging tot WettelUke Bescherming van de Arbeiders 
reeds een belangrUke rol speelde; de Engelsman Harold Butler en de 
Ier Edward 1. Phe/an, die van 1941 tot 1948 directeur was van het 
Internationaal Arbeidsbureau, werden aangewezen tot secretaris resp. 
adjunct-secretaris. Het lid Ernest Mahaim uit Luik was eveneens een 
der voormannen van de Internationale Vereniging. Van de leden van de 
voorbereidende commissie dient nog te worden genoemd de Amerikaan 
1. T. ShotweIJ, die de eerste omvangrUke studie over de organisatie heeft 
u itgegeven3. 

Nolens benoemd tot regeringsafgevaardigde 

Op 20 mei 1919 werd de Nederlandse regering door het comité van 
voorbereiding van de plannen op de hoogte gesteld. Door toedoen van 
P. 1. M. Aalberse, die sinds 26 september 1918 minister van Arbeid was, 
kon het comité op de volle sympathie van de Nederlandse regering 
rekenen4

. Het was de taak van Aalberse de Nederlandse delegatie voor 
Washington samen te stellen. TerwUI hU enige moeilUkheden had met 
de benoeming van een arbeidersafgevaardigde, was het voor hem geen 
vraag, wie de eerste regeringsgedelegeerde zou moeten worden. 
Niemand zou deze taak beter op zich kunnen nemen dan Nolens, die 
als deskundige inzake arbeidsvraagstukken internationale faam genoot. 
"Toen ik hem (sc. Nolens) polste", zo schreef Aalberse, "zei hU dood. 
leuk: Ja ik meen, dat ik zowat de aangewezen persoon daarvoor ben!"S 

1 Zie voor de Nederlandse tekst van deel XIII van het Vredesverdrag bUlage V van de memorie 
van toelichting bU het wetsontwerp .. houdende voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot 
het Volkenbondverdrag" (Stekken Tweede Kamer. zitting 1919/20. nr. 359. van 13 januari 1920) 
'J. T. Shotweil: "The Origines of the International Labor Organisation" (2 din.; New Vork, 
1934), o.a. pag. 287·288, en E. Phelan: "Albert Thomas et la Création du BIT" (ParUs, 1936), 
pag. 27. De voorbereidende commissie heeft zich reeds op 14 mei 1919 afgevraagd of Duits. 
land tot de komende conferentie moest worden toegelaten. De vredesonderhandelaren gaven, 
na sterk aandringen van de commissie, toesternming Duitsland op te nemen in de InternatIO
nale Arbeidsconferentie, maar eerst na de conferentie in Washington. In september 1919 liet 
men ook de laatste beperkende bepaling vallen. ("Comptes Rendus des Conférences Inter. 
nationales du TravaiI" - hierna afgekort: CRCIT - 1919. pag. 11-12. 

'Ant. Folmer e.a.: "Het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder Minister 
Aalberse, 1918-1925" (Alphen aid RUn, 1926), pag 263-265. 

5 J. P. Gribling: "P. J. M. Aalberse, 1871-1948" (Utrecht, 1961), pag. 367. 
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Bij Koninklijk Besluit nr. 25 van 8 oktober 1919 werd Nolens benoemd 
tot "afgevaardigde der Nederlandse Regering, tevens voorzitter der 
afvaardiging" naar de Eerste Internationale Arbeidsconferentie, die op 
29 oktober 1919 onder voorzitterschap van de Amerikaan W. B. Wilson 
zou aanvangen. Nolens bleef de leider van de Nederlandse delegatie 
naar de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferenties tot aan zijn dood. 
Bij hetzelfde KB werden benoemd G. 1. van Thienen als tweede rege
ringsafgevaardigde, tevens secretaris, J. A. E. Verkade uit Zaandam als 
vertegenwoordiger van de werkgevers, en als vertegenwoordiger van 
de werknemers J. Oudegeest, van wie Phelan schreef, dat hij zich weldra 
een der leiders toonde van de arbeidersgroep met "une finesse incom
parabIe et un esprit étincelant". Tot de technische raadslieden behoorde 
ook P. J. S. Serrarens en werden bij KB nr. 16 van 21 oktober 1919 
tevens benoemd Suze Groeneweg en Henriëtte S. S. Kuyper, dochter 
van Abraham Kuyper6. 

Reeds in de eerste dagen van de conferentie in Washington maakte 
Nolens "grote indruk"? en de socialist Oudegeest verklaarde openlijk 
in Het Volk, dat de regeringsgedelegeerden "meestal onder aanvoering 
van de heer Nolens" de zijde der arbeiders kozen, en dat met Fontaine 
en Mahaim op de conferentie Nolens "de leiding en grote invloed" had. 
Hoe juist deze opmerkingen zijn geweest, merkt men als men het ver
slag van die eerste Internationale Arbeidsconferentie leest. Het is niet 
mogelijk hier Nolens' activiteiten in Washington, Genua en daarna 
definitief in Genève te bespreken. Maar op de houding van Nolens bij 
de besprekingen over het doel en het werk van de arbeidsorganisatie, 
over de arbeidsduur en ten aanzien van de vraag hoe de Kerk tegenover 
de Internationale Arbeidsorganisatie stond, wil ik graag dieper ingaan. 

Eerste interventie van Nolens in Washington 

Zoals men van Nolens kon verwachten, trachtte hij onnodig gepraat 
en discussies over bijkomstigheden te voorkomen. Toen reeds op de 
eerste dag van de conferentie in Washington op 29 oktober 1919 een 
uitvoerig debat dreigde over reglementen en aanvangstijden van de 
zittingen, riep hij de afgevaardigden toe: Laten wij onze tijd niet met 
bijkomstigheden verliezen en zo snel mogelijk overgaan tot de bespre
king van belangrijke problemen. En laten we morgen wat vroeger be
ginnen dan vandaag. We bestuderen dan een uitstekend rapport van 
Fontaine "en faisant un peu de travail de nuit comme nous y sommes 

6 Archief Internationaal Arbeidsbureau (hierna afgekort: ABIT), doss. 601/200/42, en dagboek VII 
van Aalberse d.d. 14 en 17 oktober 1919. Abraham Kuyper weigerde aanvankelijk aan zijn toen 
vijftigjarige dochter toestemming te geven naar Washington te gaan, omdat hij tegen de Vol
kenbond en tegen de Internationale Arbeidsorganisatie was. Op aandringen van Aalberse heeft 
de anti·revolutionaire leider echter zijn weigering ingetrokken. Cfr. Gribling, a,w., pag. 368. 
Op pag. 367 staat vermeld, dat C. J, Ph. Zaalberg als tweede regeringsafgevaardigde mee· 
ging. Zaal berg heeft jarenlang als tweede afgevaardigde de Internationale Arbeidsconferenties 
bijgewoond, maar niet de eerste, zoals uit het bovenstaande blijkt. Phelan, a.w" pag. 32 en 34. 
7 Phelan, a,w., pag. 32. 
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habitués nous-mêmes". Deze woorden laten aan duidelijkheid niets te 
wensen over. Nolens was niet gekomen om te praten maar om te 
werken, desnoods 's nachtss. Overigens betekende dit niet, dat hij de 
reglementen bagatelliseerde. Herhaaldelijk was juist hij het, die opkwam 
voor een strikte naleving van de reglementen, en was hij ook de man 
wiens interpretaties van de artikelen van het vredesverdrag van Ver· 
sailles ernstig bestudeerd werden. 

Op de zitting van 30 oktober 1919 werd reeds heftig gediscussieerd over 
de Duitse en Oostenrijkse deelname aan de conferentie. Arthur Fontaine, 
voorzitter van de commissie van voorbereiding, diende een motie in 
waarin werd voorgesteld de beide delegaties als gelijkwaardige partners 
aan de conferentie te laten deelnemen. Nolens was de eerste die naar 
aanleiding van deze motie het woord voerde. Kort en duidelijk ver· 
klaarde hij de motie te ondersteunen, daar zij in overeenstemming was 
met de besluiten van de geallieerde en geassocieerde machten. Er 
ontstond een uitvoerige discussie, waarin o.m. de Fransman Louis 
Guérin, werkgeversafgevaardigde, het wel met Nolens eens was, maar 
Duitsland en Oostenrijk pas na de conferentie van Washington tot de 
organisatie wilde toelaten. Nolens vond deze discussie overbodig en 
na enige tijd vroeg hij de voorzitter voor de eerste maal artikel 14 van 
het reglement van orde toe te passen. Hij stelde voor de discussie te 
sluiten en de motie te aanvaarden. Guérin verzette zich daartegen, 
waarop de voorzitter verklaarde dat over een voorstel tot het afsluiten 
van een debat alleen gestemd en niet gediscussieerd kon worden. 

Nolens, die meer dan eens met Guérin tot een woordenwisseling zou 
komen, wees echter op het reglement, waarin vermeld stond, dat slechts 
één spreker het woord kon vragen als er over sluiting van een debat 
gestemd moest worden. Hij verzocht de voorzitter derhalve aan Guérin, 
die zich als enige spreker had aangemeld, het woord te geven. Nadat 
de voorzitter de kandidaat-spreker er op had gewezen, dat hij dan niet 
over de motie zelf mocht spreken, antwoordde deze: "Monseigneur 
steunt me, zoals een hond de gehangene steunt, maar enfin, hij onder
steunt me en daar ben ik blij om!". Na een vergeefse poging van Guérin 
om de stemming over de motie van Nolens te voorkomen, werd zij 
tenslotte toch in stemming gebracht en met grote meerderheid aange
nomens. 

We hebben hier te maken gehad met een interessante, maar onderge
schikte interventie van Nolens. Als we de verslagen lezen van de 
Tweede-Kamerzittingen, van de Internationale Arbeidsconferenties of 
van welke organisatie ook waarvan Nolens deel uitmaakte, valt het ons 
op, dat zijn ondergeschikte en daarnaast zijn wezenlijke interventies, 
in tegenstelling tot die van vele anderen, niet zo heel talrijk zijn geweest. 

8 CRCIT. 1919. pag. 14. 

9 lb .. pag. 16-21. 
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En als hij een redevoering hield, was deze in vergelijking met die van 
anderen vrij kort. Van Nolens kunnen we echter zeggen: "Hij sprak 
weinig, maar zei veel!" of, zoals Aalberse in 1930 schreef: "Nolens 
was een redenaar die in kortheid Tacitus evenaart en daarom steeds 
veel meer zegt dan hij uitspreekt". En Serrarens verklaarde, dat Nolens 
zo'n grote persoonlijke invloed op de conferentie had, omdat hij "de 
vraagstukken die aan de orde zijn, kent als geen, volgt wat er op de 
Conferentie wordt gezegd en gedaan (hij hoort alles aan, antwoordt 
weinig, bindt zich nooit), een ongemeen politiek inzicht heeft, hetgeen 
het hem mogelijk maakt op het psychologische moment het juiste voor
stel te doen, en omdat hij voortdurend de vaste wil heeft het werk der 
conferenties tot een nuttig resultaat te brengen"lO. 

Het is waar, dat Nolens' redevoeringen, zoals Verberne het uitdrukte, 
"alle bekoring en uiterlijke schittering misten", dat de priester-staatsman 
zelden retorisch was, omdat - zoals de redenaar Schaepman consta
teerde - de lyrisch-retorische voordrachten hun tijd hadden gehadll , 

maar een zekere humor klonk in zijn betogen en vooral in zijn korte 
interventies toch vaak door. Op de internationale arbeidsconferenties 
waren vooral de werkgeversafgevaardigden, met name Guérin, vaak 
bang voor zijn spot, die toch nooit het karakter van sarcasme kreeg. 

De achturige werkdag 

De redevoeringen die Nolens in Washington uitsprak, behoorden niet 
tot de langste, maar wel tot de belangrijkste. Op 5 november stelde de 
Franse socialist Léon Jouhaux (1879-1954) in een motie voor als discus
siebasis het voorstel van de commissie van voorbereiding betreffende 
de achturige werkdag en de 48-urige werkweek over te nemen, maar 
hierbij de problemen omtrent de toepassing van een mogelijke conventie 
in tropische landen te verwijzen naar een speciale commissie12. 

Nolens, die bij aankomst in Washington had verklaard: ..Ik vind acht 
uur werken genoeg, vooral als het hier een ander betreft"13, kreeg als 
eerste de kans om over dit voorstel te spreken. Na verklaard te hebben 
dat hij, mede namens alle afgevaardigden van zijn land, de motie van 
Jouhaux ondersteunde, legde hij uit hoe hij zijn taak in de Internationale 
Arbeidsorganisatie zag en door welke ideeën hij werd geïnspireerd. 
In deze rede, en in zijn toespraak van 10 november, legde hij de ver
gadering enkele beginselverklaringen voor, die op deze en volgende 
pagina's cursief gedrukt zullen zijn. Hij stelde op de eerste plaats vast, 
dat het hier geen bijeenkomst betrof van werknemers en werkgevers, 

10 Aalberse en Serrarens in De Maasbode (Ochtendblad), 7 september 1930. 

11 "Chronica over Staatkunde en Letteren", reeks 111, nr. 1, pag. 6; cfr. L. G. J. Verberne in: 
"De Katholieke Encyclopedie". 
11 CRCIT, 1919, pag. 39. 
13 B. W. Schaper: "Albert Thomas - dertig jaar sociaal reformisme" (Leiden, 1953), pag. 201-
202. 

Politiek perspectief, juli/augustus 1974 7 



& 

het ging er niet zozeer om schikkingen te zoeken - als het kon, was 
het zeer goed -, maar het voornaamste punt van deze conferentie was 
de idee van de Volkenbond te realiseren. "Wij zijn hier afgevaardigden 
van de huidige of de toekomstige leden van de Volkenbond". En dan 
volgde, tot grote verbazing van velen, de uitspraak, die hij bij andere 
gelegenheden, o.a. in Genua, zou herhalen: "Ik voor mij beschouw mü 
niet als vertegenwoordiger van mijn regering, maar als een van de 
vertegenwoordigers van de Volkenbond"14. 

Vol'gens het Vredesverdrag had de conferentie als eerste taak: toepas
sing van het principe van de achturige werkdag of van de 48-urige 
werkweek1s. Welnu, als onafhankelijke vertegenwoordiger van een der 
leden van de Volkenbond vond hij het onnodig een commissie in te 
stellen die over dit punt nog moest gaan overleggen, zoals sommige 
afgevaardigden wilden. "Een dergelijk voorstel zou ik willen vergelijken 
met een voorstel een commissie te benoemen voor de ontdekking van 
Amerika!"16. Met grote klem en retorischer dan hij gewoon was, her
haalde Nolens: "Werknemers, werkgevers, regeringsgedel'egeerden, wij 
zijn hier allen als vertegenwoordigers van de huidige en de toekomstige 
leden van de Volkenbond. En het is deze Volkenbond, die bij herhaling 
- ik wil niet alle artikelen van het Vredesverdrag welke gij allen kent, 
vermelden - zich gebonden heeft door haar verklaring over dit onder
werp, en daarom zijn ook wij gebonden door dit Deel XIII van het 
Verdrag van de Volkenbond, door de strekking, de draagwijdte, het 
perspectief, de bel'often ook, die zijn vervat in die verschillende artikelen 
en in de préambulen van Deel XIII. En daarom, mijnheer de voorzitter, 
- verontschuldig mij, als ik me op dit punt wat laat gaan, ik zal hierna 
kalmer zijn - wil ik uitdrukkelijk verklaren, dat wij allen (-) zullen 
stemmen tegen ieder voorstel, dat in zou druisen tegen de strekking 
van de bepalingen van de Volkenbond". 

De pogingen van enkele werkgevers de discussie over de achturige 
werkdag en/of 48-urige werkweek uit te stell'en, door het probleem nog 
eens door een afzonderlijke commissie te laten bestuderen, mislukten 
vooral door deze toespraak van Nolens, die luid door de vergadering 
werd toegejuicht. De vergadering besloot het verslag van de voorberei
dende commissie over de arbeidsduur terstond ter discussie te stellen1? 

Over het probleem zelf sprak Nolens, die in de commissie van vijftien, 

14 CRCIT. 1919. pag. 40. Phelan heeft de verbazing. vooral van de Britse delegatie, over Nolens' 
uitspraak, dat hU geheel vrij zonder aan instructies gebonden te zijn op de conferentie handelde, 
uitvoerig beschreven. In di! verband zei hij van Nolens: ,,11 (sc. Nolens) avai! la réputation 
d'avoir fait et défait des ministères. 11 était personnellement un hamme de progrès, anime 
d'une véritable pass ion pour les réformes sociales. C'était également une vlve intelJigence et 
un esprit origina!." (Phelan, a.w., pag. 142-145). 

1l CRCIT, 1919, pag. 9. Art. 427, sub 4, van het Vredesverdrag van Versailles en punt 1 van 
het aanhangsel van deel III van het Vredesverdrag. 

16 Guérin, denkend aan de afwezigheid van de Verenigde Staten op de conferentie, onderbrak 
Nolens met deze woorden: "Een commissie om Amerika te ontdekken zou misschien niet nut
teloos zijn!" (CRCIT, 1919, pag. 40). 
17 CRCIT, 1919, pag. 50. 
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die de conventie had voorbereid, een belangrijke rol had gespeeld, in 
de vergadering van 10 november 191918. Hij begon zijn rede met deze, 
in die jaren zeer merkwaardige zin: "Op de eerste plaats dank ik de 
conferentie voor de égards die men aan de kleine staten heeft bewezen. 
Naar ik hoop is dit een bewijs, dat men in de toekomst op dezelfde wijze 
zal handelen in andere vraagstukken". Vervolgens wees hij er op, dat 
de Nederlandse wetgeving verder ging dan alle vool'stellen die op de 
conferentie van welke zijde ook gedaan werden. Hij hoopte dat de 
conferentie met een praktisch, concreet en precies voorstel zou komen, 
een conventie die de goedkeuring van alle leden van de Volkenbond 
zou kunnen wegdragen. "We hebben hier, voor de eerste maal, de uit
drukking, de synthese zou ik willen zeggen van de internationale open
bare mening, niet alleen van de zijde van de arbeiders, maar ook van 
de werkgevers en de regeringen, ten gunste van de arbeidsduur voor 

volwassenen" . 

Duidelijk blijkt dan wat voor Nolens in zijn sociale arbeid in 1919 -
evenzeer als in 1896, toen hij gekozen werd tot lid van de Tweede 
Kamer, zijn leidraad was. De man die zich in 1891 bij het verschijnen van 
de encycliek Rerum Novarum met groot enthousiasme achter het "gezag
hebbend" woord van Leo XIII had geschaard18, bewees in Washington, 
en een jaar later op de Tweede Arbeidsconferentie in Genua, dat Rerum 
Novarum voor hem nog niets aan betekenis had verloren. "Men kan 
opmerken", zo zei hij, "dat er veel, ja te veel tijd is voorbijgegaan, 
voordat het openbare geweten wakker geschud was. Ik herinner U er 
slechts aan, dat bijna 30 jaar lang de Encycliek Rerum Novarum zo 
machtig heeft bijgedragen tot de meningsverandering, dat men kan 
zeggen dat zij er toe heeft bijgedragen in een mate, die zich niet 
mathematisch laat vaststellen, maar die kan worden geapprecieerd en 
geëvalueerd door hen, die in deze dertig jaren evenals ik de menings
veranderingen hebben kunnen volgen, niet alleen van de katholieke 
werknemers, maar van allen, die zich met het arbeidersvraagstuk bezig
houden"2o. 

Op deze woorden is Nolens in 1920 teruggekomen, toen enige werk
gevers zich verzetten tegen een conventie ter regeling van de arbeids
duur van zeelieden. De wereld vroeg zich met spanning af, of de 
conferentie er in zou slagen niet alleen economische vooruitgang te 
bevorderen, maar ook de sociale vrede te brengen. "Zoals tijdens de 
conferentie in Washington", zo verklaarde Nolens, had hij nog steeds 
de innige overtuiging, dat zijn houding volledig in overeenstemming 
was met de katholieke beginselen, "herhaaldelijk uitgesproken en 
toegepast op de huidige situatie van het moderne economische leven, 

JE P. 1. S. Serrarens: "Het internationale werk van Nolens", in: P. 1. M. Aalberse. "Dr. 
Nolens" (Leiden. 1927). pag. 140. 

19 Zie .. Politiek perspectief', mei/juni 1974. pag. 19. 

20 CRCIT. 1919. pag. 65. 
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o.a. in de encycliek Rerum Novarum en bij menige andere gelegenheid, 
in volledige overeenstemming ook met de hoogste leider van mijn kerk, 
die, geboren in Genua, door het bestijgen van de pauselijke troon, en 
door zijn werk van naastenliefde en rechtvaardigheid een nieuwe glorie 
heeft toegevoegd aan de veelvuldige en eeuwenoude roem van de 
trotse en arbeidzame stad Genua"21. 

Na er op gewezen te hebben dat het principe van de achturige werkdag 
reeds in vele landen aanvaard was, kon Nolens in Washington dus 
stellen, dat de tijd rijp was om te komen tot een definitieve regeling. 
Een maatregel zou algemeen moeten zijn, opdat deze volledig en overal 
een weldadige uitwerking zou kunnen hebben. Maar men moest wel 
rekening houden met de eisen van het moderne economische leven en 
met actuele situaties, die uitzonderingen noodzakelijk maakten. Ovet'
gangsbepalingen zouden niet kunnen worden vermeden. En dan komt 
een volgende belangrijke uitspraak van Nolens: "Men moet", zo ver
klaarde hij, "een onderscheid maken tussen het absolute van het ideaal 
en de modaliteiten van de werkelijkheid". De achturige werkdag moest 
werkelijkheid worden om economische redenen, omdat de belangrijke 
kracht van de arbeiders zijn grenzen heeft, maar vooral om sociale en 
morele redenen. "Er was een tijd, waarin men in bijna alle landen in 
het economische leven en in de regering van de staat, scheen te hebben 
vergeten, dat de mens geen werkmachine is, maar een redelijk, zedelijk, 
verstandelijk wezen, geschapen naar het beeld van God, een wezen, 
dat overeenkomstig zijn natuur en zijn bestemming mogelijkheden en 
behoeften heeft, waarvan de ontwikkeling, de vervolmaking en de vol
doening tijd en vrije tijd vereisen (-)". Het past volkomen in de lijn 
van Rerum Novarum overal' de overtuiging ingang te doen vinden, dat de 
arbeider moet kunnen beschikken over de noodzakelijke tijd en vol
doende rust, niet alleen om zijn krachten te herstellen, maar ook om 
zijn plichten te vervullen en gebruik te maken van zijn rechten als ver
standelijk, godsdienstig, moreel en sociaal wezen. De Nederlandse 
wetgever heeft daarom de nieuwe arbeidswet (sc. van Aalberse) reeds 
goedgekeurd. 

Nolens gaat dan in op de bezwaren van hen, die een eventuele con
ventie schadelijk voor de produktie zouden vinden. Sommige bezwaren 
zijn moeilijk te ontkennen, daarom heeft de Nederlandse wetgever een 
aantal overgangsbepalingen in de nieuwe wet opgenomen. Hij wilde 
namens de Nederlandse delegatie enige amendementen indienen, die 
men als overgangsbepalingen zou kunnen beschouwen. Hij eindigde 
zijn rede met deze woorden: "De conventie zal een grote stap zijn in 
de richting van de zozeer begeerde economische en industriële vrede!". 
Daar er enige amendementen waren ingediend, zou op verzoek van de 
Canadese regeringsgedelegeerde N. W. Rowell een commissie het ont-

21 CRCIT, 1920, pag. 470. Het zal de lezer duidelUk zUn, dat Nolens in de laatste zinsnede 
sprak over Benedictus XV, die in Genua werd geboren. 
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werp van de conventie en de verschillende amendementen verwerken in 
een rapport, dat nog tijdens de conferentie ter tafel moest worden ge
bracht. In de commissie zaten o.a. Fontaine, Mahaim, Guérin, Oudegeest, 
Jouhaux en No/ens22 . 

Op 24 november 1919 kwam het rapport van de commissie-Fontaine in 
de vergadering. Om onnodige discussies te vermijden, stelde Fontaine 
voor nu alleen nog maar de artikelen van het nieuwe concept te bespre
ken. Verschillende sprekers echter trachtten langs omwegen telkens 
weer op oude problemen terug te komen, zodanig dat een mislukking 
van de gehele conferentie niet onmogelijk geacht moest worden. Toen 
kwam Nolens tot zijn beroemde interventie, die - zoals later herhaal
delijk is verklaard - de conferentie van Washington heeft gered23

. 

De Nederlandse gedelegeerde stelde vast, dat het nieuwe concept het 
resultaat was van dagenlange gesprekken. "Ik moet zeer openhartig 
en duidelijk bekennen, dat in die gesprekken vooral de werknemers tot 
concessies bereid waren en ik begrijp zeer goed het standpunt waarop 
zij zich plaatsen, wanneer zij onderschrijven, dat men niet meer kan 
aanvaarden, dat men nog tornt aan hetgeen hier is geboden". We 
kunnen niet op iedere beslissing van de commissie terugkomen. 
Bovendien is het niet mogelijk een conventie te ontwerpen waarbij 
rekening is gehouden met alle bijzondere situaties in elk land. "Daarom, 
mijnheer de voorzitter, verklaar ik tegenover deze vergadering uitdruk
kelijk, hetgeen ik ook bij andere gevallen zal stellen, dat men in deze 
ontwerpconventie niet als het ware moet geven en terugnemen. Ik 
protesteer niet: ik erken de rechten van alle landen van deze conferentie, 
maar men moet rekening houden met het feit, dat het hier om een 
compromis gaat; dit is geen schipperen met beginselen van welke groep 
ook, maar een compromis, waaraan het zeer gevaarlijk is te raken". 
Nolens verlangde ten slotte een duidelijke uitspraak. "Als ik niet stem, 
stem ik tegen. Blanco-stemmen doe ik niet!". 

Met twee stemmen tegen werd ten slotte op 28 november 1919 de eerste 
van de conventies, zo heilzaam voor de arbeidsvrede in de wereld, 
door de vertegenwoordigers op de Internationale Arbeidsconferentie 

goedgekeurd24. 

A/bert Thomas en No/ens 

Tot president van de administratieve raad was een dag tevoren gekozen 
Arthur Fontaine, en tot eerste (voorlopige) directeur met 11 tegen 9 
stemmen - tot verrassing van velen en van hemzelf - de toen nog 
bijna onbekende Fransman A/bert Thomas 25 . Thomas was een overtuigd 

11 CRCiT. 1919. pag. 66-67 en pag. 73. 
"Schaper. a.w .. pag. 201. Schaper vertelt. dat volgens Oudegeest in de nacht voordat over 
de conventie zou worden gestemd. No!ens "zijn volle gewicht. ook als Kamerheer van de 
Paus" in de waagschaal had gelegd om de katholieke patroons tot zijn positieve opvattingen 
te bekeren. (Ib .. pag. 201-202). 
24 CRCIT. 1919. pag. 111-117 en 183. 
"Ib .. pag. 153; Schaper. a.w .. pag. 202-203; Phelan. a.w" pag. 11. 
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socialist, maar dit belette hem niet mannen als Nolens en later Brauns 
tot zijn vrienden te rekenen. Over zijn opvattingen over de morele 
kracht van de godsdienst bij het oplossen van arbeidsproblemen wordt 
hierna nog gesproken. 

Op zaterdag 29 november 1919 vond de slotzitting plaats. Nolens was 
een der laatste sprekers. Hij sprak met waardering over de wijze 
waarop de voorzitter de conferentie had geleid, een conferentie die niet 
altijd even gemakkelijk was en die zo nu en dan - ,ik hoop, dat de 
parlementariërs mij de volgende woorden niet kwalijk nemen" - een 
echt parlement leek te zijn. Hij wees op het voorbereidende werk van 
de Internationale Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de Arbei
ders, van de Internationale Vereniging tegen de Werkloosheid en van 
het Internationaal Comité voor de Sociale Verzekeringen. Volgens de 
spreker hadden deze drie organisaties, waarin mannen als Fontaine, 
Scherrer en de Duitser Van Berlepsch een gewichtige rol speelden, 
grote invloed gehad op de totstandkoming van deel XIII van het Vredes
verdrag van Versailles26 . 

In de jaren twintig is Nolens een der centrale figuren van de Interna
tionale Arbeidsconferenties gebleven. Vooral in de vele commissies 
waarvan hij lid en zeer dikwijls voorzitter was, werd zijn mening 
bijzonder gewaardeerd en vaak wist hij de soms scherp tegenover 
elkaar staande meningen van werkgevers en werknemers tot elkaar te 
brengen. Het is misschien daarom vooral, dat Albert Thomas in de 
Nederlandse regeringsgedelegeerde zoveel vertrouwen stelde, dat 
tussen beide mannen een grote vriendschap is gegroeid. Nolens had 
nauwelijks vrienden, maar uit de correspondentie Nolens-Thomas en 
de soms onverwachte bezoeken die Thomas, wanneer hij voor moeilijke 
beslissingen stond, op de Prinsengracht 36 in Den Haag bracht, kan 
men afleiden, dat er tussen beide mannen een grote waardering en 
genegenheid gegroeid was27. Thomas moet in Nolens diens onafhanke
lijke geest, zijn morele steun aan de arbeidersdelegatie, zijn scherpe 
kijk op de juridische zijden van de problemen en de wijze waarop hij 
de soms hinderlijke en nodeloze discussies wist af te breken, hebben 
bewonderd. Slechts één voorbeeld van het laatste zij hier aangehaald. 

De conferentie in Genua 

De Tweede Internationale Arbeidsconferentie vond plaats in Genua, 
in 1920, en had als voornaamste thema: de arbeidsduur voor zeelieden. 
De Engelsman Cuthbert Law, technisch adviseur van de afgevaardigde 

26 CRCIT. 1919. pag. 195. C. Argentier noemde Nolens CGn der stichters en een van de meest 
actieve leden van de Internationale Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de Arbeiders. 
(C. Argentier: "Les Résultats acquis par l'Organisation Permanente du Travail de 1919 à 1929"; 
Parijs. 1930; pag. 272). Ook G. N. Barnes noemde Nolens een "prominente" figuur uit de tijd 
die aan de stichting van de Internationale Arbeidsorganisatie voorafging. (G. N. Barnes: 
"History of the International Labour Office"; Londen, 1926; pag. 39). 

2) Nolens, met Thomas wandelend op het Scheveningse strand, kon zich permitteren de direc. 
teur, zij het met een lichte spot, te kritiseren (cfr. Schaper, a.w., pag. 225). 
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der Engelse reders, stel'de op 6 juli voor in de ontwerp-conventie de 
woorden die het principe van de 8-urige werkdag of van de 48-urige 
werkweek opnieuw bevestigden, te vervangen door de woorden dat 
bedoeld principe van toepassing was op de arbeid van de zeelieden 
"wanneer hun schip in de haven" lag. Onder talrijke adhesiebetuigingen 
vanuit de vergadering deed Nolens een heftige aanval op de Engelsman. 
"Ik beschouw het amendement van de heer Cuthbert Law als een ironie. 
Als ik in mijn land zou zijn, zou ik zeggen, dat we hier te maken hebben 
met een sabotage-amendement. Drijft men de spot met ons? Wie heeft 
het principe dat hier bevestigd wordt, gesteld? Dat zijn de makers van 
het Vredesverdrag. Laten zij, die dit amendement hebben voorgesteld, 
zich wenden tot de makers van het Vredesverdrag om te discuteren 
en te pogen dit principe te doen verdwijnen, maar een dergelijk voorstel 
hoort hier niet thuis!". Law trok daarop snel zijn amendement in28. 

Thomas hield wel van duidelijke taal, zoals men bij Phelan en Schaper 
op verschillende plaatsen kan lezen. "Zijn "achting" en zijn "trouwe 
vriendschap", zoals hij op 30 maart 1926 schreef, zijn daardoor gegroeid. 
Daarom streefde hij er reeds vanaf 1924 naar Nolens tot voorzitter van 
één der conferenties te maken. Hij ontmoette tegen een dergelijke keuze 
kennelijk nogal bezwaren in de raad van beheer. Deze raad had tot 
taak een kandidaat voor het presidentschap voor te dragen. Maar zowel 
in 1924 als in 1925 weigerde de raad een voorstel van Thomas om 
Nolens kandidaat te stellen te aanvaarden. "Ik heb, zoals U weet, twee 
jaar gevochten om alle weerstanden te overwinnen. Sinds de conferentie 
in Genua was het mijn ambitie U eens, na het overwinnen van alle 
obstakels, een verzoek van het bureau (sc. om een kandidatuur te aan
vaarden) over te brengen. Die dag is nu gekomen. Ik verheug me innig 
daarover. Als U accepteert, zal dit een duidelijk bewijs zijn van de 
eenheid van onze krachtsinspanning. Ik denk, dat het méér is; het zal 
voor U de gelegenheid zijn om met Uw groot gezag te helpen bij enige 
pogingen tot heropleving, die ik, zoals U, nodig acht. Wij hebben 
tezamen enige zaken vastgesteld, die ons niet bevallen, U kunt ons niet 
verlaten, als wij de noodzakelijke verbeteringen willen aanbrengen"28. 

Conflicten rondom de persoon Nolens 

Welke de moeilijkheden waren waarover Thomas schreef, is niet direct 
duidelijk, maar als men rapporten, krantenverslagen en de correspon
dentie tussen Nolens en Thomas leest, kan men wel vaststellen, dat 

2B CRCIT 1920, pag. 307, 310 en 325. Het moet voor Nolens, die zo warm opgekomen was voor 
de belangen van de zeelieden en voor het afschaffen van alle prerogatieven der "meesters" 
(sc. reders) - ib., pag. 178 - een teleurstel I ing zUn geweest, toen bij de stemming over de 
conventie slechts 48 afgevaardigden vóór de conventie stemden. Daar 25 gedelegeerden tegen 
stemden, behaalde de conventie niet de vereiste 2/3 meerderheid en werd zij dus verworpen 
(ib., pag. 470). De reders, en met name de Britse reders, hebben vele jaren op de conferenties 
een onhebbelijke houding aangenomen. Nolens spaarde hun zijn kritiek niet. Nog in 1929 ver
weet hij hun "machtsmisbruik", "sabotage" en een "negatieve instelling" (Schaper, a.w., 
pag. 234) 

"Thomas aan Nolens, 30 april 1926 (ABIT, doss. 608/305). 
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juist Nolens sterk betrokken is geweest bij aJl'erlei confl icten die het 
bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie in haar eerste vijf 
jaren in gevaar hebben gebracht. Zo had de social istische pers in 1921 
"een verwoede campagne" tegen Nolens gevoerd naar aanleiding van 
diens houding bij de bespreking van de aanpassing van de landbouw
arbeid aan het principe van de achturige werkdag. Nolens had zich 
namelijk verzet tegen de regeling van de arbeidstijd in de landbouw, 
niet omdat hij tegen een arbeidsregeling in de agrarische sector zou 
zijn geweest (integendeel!), maar omdat de publieke opinie nog niet 
rijp was voor de oplossing van dit probleem en zelfs het Internationale 
Arbeidsbureau de kwestie onvoldoende had voorbereid3o. Uit de woor
den van de Belgische arbeidersgedelegeerde C. Mertens op 26 mei 
1926 moet men opmaken, dat Nolens toen, in 1921, zelfs het plan heeft 
gehad de conferentie te verlaten. Gelukkig had volgens Mertens Nolens, 
die zo warm de belangen der arbeiders had verdedigd, zijn voornemen 
om de conferentie te verlaten niet uitgevoerd31 . Eveneens in 1921 had 
de raad van beheer het plan gehad Nolens tot vice-president van de 
conferentie te benoemen, maar zoals de Engelsman Bar/ow hem mee
deelde, waren de werknemers tegen een dergelijke keuze gekant, o.m. 
wegens de zgn. kwestie-Serrarens. Volgens de socialisten was het aan 
Nolens te wijten, dat in 1921 de katholieke P. 1. S. Serrarens, lid van de 
R.K. Vakorganisatie, als werknemersgedelegeerde naar Genève werd 
gezonden en niet een socialist32. 

Dan waren er moeilijkheden rondom de toepassing van artikel 405 van 
het Vredesverdrag. Volgens bedoeld artikel waren de leden van de 
organisatie verplicht binnen de tijd van één jaar (in bepaalde gevallen 
binnen 18 maanden) na de sluiting van de zitting van een conferentie 
adviezen of ontwerp-conventies voor te leggen aan de autoriteit of de 
autoriteiten tot wier bevoegdheden de betreffende aangelegenheid be
hoorde, ten einde deze (d.w.z. het advies of de conventie) in een wet 
te belichamen of andere maatregelen te nemen. In de praktijk bleek de 
formulering van het artikel weinig bevredigend. Op 6 januari 1922 
bezocht Thomas zijn vriend Nolens om over deze kwestie te spreken33 
Maar tevoren had Nolens op de 3e Internationale Arbeidsconferentie in 
Genève reeds een aantal vragen gesteld over wat de socialist Jouhaux 
klaarblijkelijk de belangrijkste kwestie noemde die ooit in de conferentie 
werd gesteld. Volgens Nolens moest dUidelijk worden gesteld, dat de 
regeringen, leden van de Internationale Arbeidsorganisatie, verplicht 

3Q CRCIT 1921, pag. 163-172. "Sociaal Leven en Streven", jrg. 1921, pag. 5. P. J. S. Serrarens: 
"Het internationale werk van Nolens", in P. J. M. Aalberse: "Dr. Nolens" (Leiden, 1927), pag. 
134 en 145. Zie ook de persoonlUke notities van Nolens in NA 400. 
31 CRCIT 1926, pag. 5. 

32 NA 400 (notities 1921). Zie verder Gribling, a.w., pag. 368. In voetnoot 96 op die pagina een 
uitvoerige literatuurverwijzing in verband met de kwestie-Serrarens. 

33 NA 400. Over deze ingewikkelde kwestie zou alleen reeds een uitvoerig artikel te schrUven 
zijn. In verschillende dossiers in het Nolens-archief komen over deze kwestie persoonlijke 
aantekeningen van Nolens voor. 
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moesten zijn de conventie aan de parlementen (en niet aan "een autori
teit naar believen", zoals artikel 405 deed vermoeden) voor te leggen34. 
In een persoonlijke aantekening schreef Nolens eens, dat de gedele
geerden te veel een esprit national, en niet een esprit mondial toonden . 

Tegen een keuze van Nolens als vice-president in 1921 pleitte waar
schijnlijk ook zijn priester-zijn, ook al maakte hij op 28 oktober 1921 
de aantekening, dat hij in het feit dat hij niet gekozen werd, geen uiting 
van anticlericalisme zag35. 

Voorzitter van de 8e Internationale Arbeidsconferentie 

Het is niet te verwonderen, dat Nolens aan Thomas een zeer voorzichtig 
antwoord zond op diens brief van 30 maart 1926. Hoewel hij bijzonder 
getroffen was door de welwillendheid van de directeur, vroeg hij toch 
enige bedenktijd; niet alleen had hij veel parlementair werk te verrichten, 
vooral na een regeringscrisis van vier maanden (na de zgn. nacht van 
Kersten) en in verband met een belangrijk verdrag met België, maar hij 
was ook de ervaring van twee of drie jaar geleden (bedoeld waren 
vermoedelijk de gebeurtenissen in 1921-1922) niet vergeten en daardoor 
aarzelde hij toe te stemmen. "Ik zou tegen geen prijs me aan een 
échec willen blootstellen"36. Een week later, op 14 april 1926, telegra
feerde Nolens aan Thomas, dat hij een benoeming zou aanvaarden. 
Thomas, die het besluit van Nolens als een persoonlijke overwinning 
zag, schreef zijn vriend, dat het hem een genoegen was te bedenken dat 
de 8e Internationale Arbeidsconferentie zou worden voorgezeten door 
"un des pioniers les plus respectés de la propaganda internationale des 
travailleurs, par un homme qui sait exactement notre mission et qui 
veut qu'elle soit remplie avec exactitude"37. 

De kandidatuur van Nolens moest nu nog door de raad van beheer 
worden goedgekeurd. Een weigering zou de kandidaat niet zo erg 
vinden. Hij kon zich allerlei bezwaren van de raad heel goed voorstellen. 
Overigens zou hij het presidentschap aanvaarden op voorwaarde dat 
er op de conferentie zelf geen bezwaren tegen zijn benoeming zouden 
worden gemaakt38 Er werden geen moeilijkheden gemaakt, ook niet 
toen op de eerste zitting van de 8e Internationale Arbeidsconferentie op 
26 mei 1926 de Belg Mahaim officieel Nolens voor het presidentschap 
voordroeg. De redenen die het bezetten van de presidentszetel door 
mgr. Nolens rechtvaardigden, waren zo talrijk, dat de Belgische afge
vaardigde niet eens kon proberen deze op te noemen, maar op één 
punt wilde hij toch ingaan. Nolens, aldus Mahaim, behoorde door zijn 

34 P. J. S. Serrarens: "De Derde Internationale Arbeidsconferentie" ('s-Hertogenbosch, 1922), 
pag. 51-54. CRCIT 1921, pag. 214-216. 
35 NA 400. 
36 Brief van Nolens aan Thomas, 6 april 1926 (ABIT, doss. 6081305). 
"Thomas aan Nolens, 16 april 1926 (ABIT, doss. 6081305). 
38 Nolens aan Thomas, 19 april 1926 (ABIT, doss. 6081305). 
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werk in de Internationale Vereniging tot Wettelijke Bescherming van 
de Arbeiders tot de werkers van het eerste uur. Bovendien zou de 
conferentie in zijn persoon een staat eren waarvan de arbeidswetgeving 
op het niveau van de vooruitgang stond, en in hem een democraat 
en een oprecht vriend van de sociale rechtvaardigheid. 
De Engelsman Humbert Wolfe ondersteunde het voorstel van Mahaim 
met de woorden: "ConnaÎtre Mgr. Nolens, c'est refaire son éducation". 
De Belgische werkgeversafgevaardigde, Ju/es Carlier, achtte het een ge
lukkige samenroop van omstandigheden, dat er nu een president zou 
komen die tegelijkertijd een dienaar is van hem die zich, terwijl hij aan 
Caesar geeft wat aan Caesar toebehoort, heeft ingespannen onder de 
mensen rechtvaardigheid, goedheid en waarheid te doen kennen. Daarna 
werd Nolens, als eerste priester, bij acclamatie tot voorzitter van de 
achtste Internationale Arbeidsconferentie gekozen. 

Nolens opende de vergadering met een rede waarin hij niet de schoon
heid van Zwitserland wilde bezingen - "ik heb nu eenmaal geen lyrisch 
talent en ben veel meer tot realisme geneigd" -, maar in wilde gaan 
op het ideaal van de arbeidsorganisatie: sociale rechtvaardigheid en 
vrede tussen werkgevers en werknemers te brengen38. 

Opening van het Internationaal Arbeidsbureau 

Het moet voor Nolens een grote voldoening zijn geweest, dat juist 
tijdens zijn presidentschap, op 6 juni 1926, de plechtige opening van het 
definitieve Internationale Arbeidsbureau plaats vond. Hij, die zo voor 
internationale samenwerking op het gebied van de bescherming van 
de belangen van de arbeiders had geijverd, kon de opening van het 
majestueuze arbeidsbureau aan het Meer van Genève als een kroon 
op het werk van hem en zijn vrienden sinds 1897 (congres in Zürich) 
zien. Hij getuigde daarvan in zijn rede, waarin hij verklaarde verheugd 
te zijn over de openingsplechtigheid, vooral omdat hij behoorde tot de 
leden van de constituerende vergadering van de Internationale Vereni
ging tot Wettelijke Bescherming van de Arbeiders in Bazel in 1901. 
Wat een vooruitgang was er tussen 1901 en 1926 niet gemaakt ten 
aanzien van de verbetering van de positie van de arbeiders. "Het ver
heugt me in het nieuwe gebouw het symbool te zien van de eenheid 
van de talloze krachtsinspanningen. in de verschillende landen van de 
werel'd, door het particulier initiatief, door de Kerken, door de rege
ringen, ondernomen voor het stoffelijk welzijn van de arbeiders van de 
gehele wereld: noodzakelijke basis van een waardig moreel en intellec
tueel bestaan". Nolens hoopte, dat de harmonie op het materiële vlak 
eens zou kunnen leiden tot de juridische en morere eenheid van alle 
naties. Dit zou nog veel werk vereisen. "Hoeveel tijd is er niet nodig 
geweest om in de publieke opinie, in de overtuigingen zelfs van hen, 

39 CRCIT 1926 (Be conferentie; in hetzelfde jaar vond nog de ge conferentie plaats), pag. 4-9. 
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voor wie zij op de eerste plaats bedoeld waren, de heilzame onderrich
tingen en de directieven van de Encycliek Rerum Novarum, te doen 
doordringen?". Hij hoopte, dat de eenheid in de krachtsinspanningen 
van de leden van de organisatie zou corresponderen met de eenheid 
van het nieuwe gebouw. "Men kan het niet ontkennen: de besten van 
onze tüdgenoten worden gekweld door de dorst naar eenheid (-). Zü 
hebben genoeg van de analyse en verlangen naar de synthese". Na 
deze, in het licht van die tijd, bijna profetische woorden smeekte hij 
namens de miljoenen die, hoewel verschillend in de leer, één zijn door 
hun zelfde geloof in de goddelijke voorzienigheid, die het menselijk 
lot leidt en regelt, de zegen van God af over het gebouw, centrum van 
alle arbeid ten gunste van de sociale vrede4o. 

Officieel was een dag tevoren, op 5 juni, de achtste conferentie gesloten. 
A. Fontaine had op die vergadering Nolens, die hij zijn vriend noemde 
sinds 25 jaar, bedankt voor al zijn werk op internationaal gebied. Meer
malen, aldus Fontaine, heb ik uw woorden waarmee u het belang en 
het karakter van ons werk definieerde, met applaus kunnen onderstre
pen. Spreker prees het scherpe en joviale gevoel dat de aftredende 
president steeds had getoond voor de internationale wetgeving. Hij 
gewaagde van het internationale gezag en de grote sociol'ogische kennis 
van de voorzitter41• 

De H. Stoel en de Internationale Arbeidsorganisatie 

Zonder er in dit kader dieper op in te gaan kan men zeggen dat Nolens 
zich in zijn activiteiten als Nederlandse gedelegeerde op de Interna
tionale Arbeidsconferentie heeft laten leiden door zijn priester-zijn. Er 
is reeds op gewezen, dat Nolens zich in zijn functie sterk onafhankelijk 
opstelde. Hij wilde niet nationaal, maar Internationaal denken. Als 
priester en als katholiek heeft hij zich daarbij afgevraagd welke plaats 
de Kerk in de activiteiten van de Internationale Arbeidsorganisatie 
diende in te nemen. 

Nog steeds zond de paus een afgevaardigde naar de vergaderingen 
van de Internationale Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de 
Arbeiders. Maar hoe moest paus Benedictus XV zich laten vertegen
woordigen in de Internationale Arbeidsorganisatie? Bij de geheime 
afspraken van Londen in 1915 was tussen de Engelse en de Italiaanse 
regeringen overeengekomen, dat de H. Stoel niet zou mogen deelnemen 
aan de vredesconferenties. De Volkenbond en daarmee ook de Interna
tionale Arbeidsorganisatie waren uitvloeisels van het vredesverdrag, 

40 lb., aanhangsel nr. 14, d.d. 6 juni 1926, pag. XIII·XIV. 

41 ld. 1926, pag. 289·291. Opgemerkt zij nog, dat in 1929 Nolens' vriend, de priester dr. H. 
Brauns tot president van de 12e Internationale Arbeidsconferentie werd gekozen. Uitvoerige 
correspondentie over diens benoeming e.d. bevindt zich in dossier R. 431/2079 in het Staats
archief te Koblenz. Brauns roemde in 1930 Nolens vanwege "de jeugdige frisheid van zijn 
idealisme en de superioriteit van zijn alles afwegend verstand" (Maasbode-Ochtendblad, 7 
september 1930). 
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waarmee de H. Stoel het zonder meer niet eens kon zijn, omdat het 
niet beantwoordde aan de gedachten die paus Benedictus XV in augus
tus 1917 in zijn vredesnota had uiteengezet. Zo werd de H. Stoel 
uitgesloten van de Volkenbond. Toch zou daardoor een deelname aan 
het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie nog niet uitgesloten 
zijn geweest. Maar paus Benedictus XV meende dat een band met de 
Arbeidsorganisatie onmogelijk was zolang de H. Stoel van andere 
internationale organisaties geen deel zou uitmaken42. 

Albert Thomas heeft, zodra hij tot directeur van het Internationaal Ar
beidsbureau was benoemd, naar wegen gezocht om tot een goede ver
standhouding met de H. Stoel te komen. Hij poogde meer dan eens 
rechtstreeks met paus Benedictus XV en later met Pius XI contact te 
krijgen. Verder dan tot een gesprek met een der functionarissen van 
het staatssecretariaat is hij echter niet gekomen. Schaper en Phelan 
hebben geschreven, of wekken althans de indruk, dat Thomas een 
particuliere audiëntie bij paus Pi us XI heeft gehad. Zelfs weet Schaper 
te vertellen, dat de paus de indruk zou hebben gewekt zich buiten de 
politiek te willen houden. Niet alleen verklaarde de nog in leven zijnde 
dochter van Albert Thomas tegenover de huidige priester-medewerker 
van het Interternationale Arbeidsbureau, pater 1. Joblin S.J., dat haar 
vader nooit een gesprek met een paus heeft gehad, maar bovendien 
blijkt uit de correspondentie tussen Albert Thomas en mgr. Borgongini 
Duca, dat de eerste er niet in geslaagd is verder dan tot de vertrekken 
van het staatssecretariaat door te dringen43 . 

Toch zijn de pogingen van Thomas om het Vaticaan voor het werk van 
de Internationale Arbeidsorganisatie te interesseren niet geheel zonder 
succes gebleven en dit is vooral - zij het niet uitsluitend - aan de 
bemoeiingen van Nolens te danken geweest44. Reeds tijdens de Tweede 
Internationale Arbeidsconferentie in Genua hadden Thomas en Nolens 
met elkaar over de positie van de H. Stoel tegenover de Internationale 
Arbeidsorganisatie gesproken. Volgens Nolens zou Thomas bij die 

41 Vooral van katholieke zijde. maar ook door anderen. is het Vredesverdrag van Versailles 
vaak zeer ongunstig beoordeeld. De reeds meermalen in vorige artikelen door mij genoemde 
1. Beek heeft zelfs heftige strijd gevoerd tegen het plan van de Zwitserse regering Zwitserland 
lid te doen worden van de Volkenbond. (Fr. Neuwirth: "Der Löwe von Luzern - Professor 
Joseph Beek", in "Freiburger Professoren-Porträts" (Freiburg, 1965), pag. 29). 

43 ABIT, doss. G-900/99/0. In een brief van Thomas aan de Franse ambassadeur bij de H.Stoel 
d.d. 12 november 1927 lezen wij: "Peut-être savez-vous qu'il y a quelques annees déja, j'al 
tenu à avoir au moins un contact entre l'EgJise et J'Organisation internationale du TravaiI" 
Schaper, a.w., pag. 276, en E. 1. Phelan: "Yes and Albert Thomas" (Londen, 1949'), pag. 247. 

"Pater 1. Joblin S. J. noemde in zijn artikel "Un Jésuite dans la Vie internationale - Le 
Père Albert Le Roy" de Fransman Gaston Tessier als de persoon die Albert Thomas geadvi· 
seerd zou hebben de priester als functionaris aan het Internationaal Arbeidsbureau te ver
binden en zo een verbinding tussen de organisatie en de Katholieke Kerk tot stand te brengen 
("Etudes", deel 317, 1963, nr. 5, pag. 254). Op 16 mei 1963 schreef P. J. S. Serrarens naar aan· 
leiding van dit artikel aan Joblin, dat het juist Nolens - "très lié avec A. Th." - was ge· 
weest, die zeer sterk op een benoeming van een priester aan het Internationaal Arbeidsbureau 
heeft aangedrongen. (De brief van Serrarens bevindt zich in het persoonlijk archief van pater 
Joblin). We zullen in het vervolg van dit artikel zien, dat inderdaad Nolens in deze zaak 
initiatiefnemer was, maar dat ook van Franse zijde intensief gezocht is naar een oplossing om 
een contact tussen de H.Stoel en de Internationale Arbeidsorganisatie te leggen. 
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gelegenheid gezegd hebben: "Ons blijft niets anders over dan naar het 
Vaticaan te gaan". De volgende dag was de directeur van het Interna
tionale Arbeidsbureau opnieuw bij Nolens gekomen en had hij gezegd: 
"U denkt, dat ik een grapje maakte, maar dat is niet het geval. Ik begrijp 
steeds beter, dat U gelijk hebt en het zou mij verheugen, als ons bureau 
en onze conferenties in contact zouden treden met het Vaticaan en 
daarvan morele medewerking konden krijgen". Nolens had er toen op 
gewezen, dat het een moeilijk probleem was zolang de H. Stoel niet op 
gelijke voet met andere regeringen officieel betrekkingen met de orga
nisatie zou kunnen onderhouden. 
Kort na de conferentie in Genua werd Nolens, zoals reeds in een vorig 
artikel werd vermeld, door paus Benedictus XV in audiëntie ontvangen. 
Of hij toen met de paus over de Internationale Arbeidsorganisatie heeft 
gesproken, is niet bekend. Wel staat het vast, dat hij tijdens zijn verblijf 
in Rome over dit onderwerp een lang gesprek heeft gehad met kardinaal 
Gasparri45. 

Op 29 november 1920 schreef Thomas aan Nolens, dat hij alle moeite 
zou doen "ons plan van Genua" te realiseren. Hij wilde solide en ver
trouwvolle betrekkingen onderhouden met het Vaticaan, een van de 
grote morele machten van de mensheid. Hij verklaarde zich bereid zijn 
politiek in dezen openlijk te verdedigen. "Zoals U zegt, gaat het er 
slechts om het middel (sc. om met Rome in contact te komen) te vinden". 
Een officiële reis zou hem door de linkse groepen kwalijk worden ge
nomen. Maar misschien zou iemand uit Rome eens poolshoogte in 
Genève kunnen nemen. Nolens antwoordde, dat hij op de zaak betref
fende het Vaticaan later zou ingaan, maar in ieder geval moest Thomas 
nog géén officiële stappen ondernemen46 . In het jaar 1921 hebben 
Thomas en Nolens elkaar verschillende malen over dit onderwerp ge
schreven. 
In september 1921 schreef Nolens dan de zeer uitvoerige brief aan 
kardinaal Gasparri, waaruit hiervóór reeds enige passages zijn aange
haald. Na uiteengezet te hebben hoe de scepsis tegenover de Inter
nationale Arbeidsorganisatie kon worden verklaard, stelde hij vast, dat 
het gemis aan morele machten "die in staat zijn of in staat stellen 
relaties en situaties buiten en boven de belangensfeer te beoordelen", 
zich liet voelen; voor hem was de godsdienst, met name de katholieke 
godsdienst, de voornaamste van de morele machten. Daarover had hij 
reeds gesproken in Washington en daarover had hij in 1920 in Genua 
ook met Albert Thomas een gesprek gevoerd. De morele machten 
moesten zich doen gelden, omdat vooral werkgeversgroepen en werk-

"Deze gegevens zijn ontleend aan een brief van Nolens aan kardinaal Gasparri. geschreven 
In september 1921. Het concept van deze uitermate belangrijke brief bevindt zich in het Nolens
archief (NA 567). In het Vaticaan heb ik deze brief niet kunnen inzien. maar het staat vast. 
dat het schrijven (waarschijnlijk pas in het begin van 1922 verzonden) door kardinaal Gasparri 
ontvangen is. 

"Thomas aan Nolens d.d. 29 november 1920 en Nolens aan Thomas d.d. 10 januari 1921 (NA 
460). 
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nemersgroepen veelal te zeer belangengroepen zijn. Nolens had reeds 
uitvoerige gesprekken met Thomas over dit onderwerp gehad. De H. 
Stoel had zich voorheen reeds herhaaldelijk op internationale conferen
ties laten vertegenwoordigen. Het zou goed zijn als ook op de Interna
tionale Arbeidsconferenties de christelijke filosofische en theologische 
principes zouden kunnen doorklinken. Nu echter volgens de bepalingen 
van de Internationale Arbeidsorganisatie alleen leden van de Volken
bond lid van de organisatie konden zijn, zou er een middel moeten 
worden gezocht om een afgevaardigde van Rome ("met voldoende 
theologische, filosofische, juridische en economische kennis") in Genève 
te stationeren, die van nabij de werkzaamheden van de Internationale 
Arbeidsconferentie zou kunnen volgen. 

De benoeming van pater Arnou 

Het zou erg lang duren voordat de verlangens van Thomas en Nolens 
gerealiseerd werden. Omstreeks 1924 zijn ook de Franse katholieken 
zich met deze zaak gaan bemoeien. De nog in leven zijnde hoogleraar 
1. Danel uit Rijssel stelde een "Note juridique sur la participation du 
Saint Siège aux traveaux du Bureau International du Travail" samen, die 
merkwaardigerwijze in vele opzichten overeenstemt met de uitvoerige 
brief van Nolens aan kardinaal Gasparri. De betreffende nota werd door 
de rechtsgeleerde Eugène Duthoit (1869-1944), voorzitter van de Sociale 
Weken van Frankrijk, doorgezonden aan mgr. Vanneufville (1866-1936), 
Romeins correspondent van het dagblad La Croix. Deze stelde het 
document op 3 maart 1924 in handen van de reeds eerder genoemde 
mgr. Borgongini Duca, die de nota - zoals blijkt uit een brief van 
Vanneufville aan Duthoit - met grote "empressement" in ontvangst 
nam. Kort daarop had Thomas een onderhoud met Borgongini. ("Le 
Cardinal Gasparri ayant été malheureusement très occupé, ce jour-Ià 
il ne lui a pas été possible de recevoir Ie Directeur", schreef Thomas' 
medewerker Paul Devinat op 30 mei 1924 aan Duthoit47). 

Na de tussenkomst eerst van Nolens en vervolgens van Duthoit stemde 
het Vaticaan tenslotte in met een benoeming van een priester-functio
naris bij het Internationaal Arbeidsbureau. De generaal van de jezuïeten, 
Wladimir Ledochowski (1866-1942), schreef op 3 april 1926 aan de 
provinciaals van de jezuïeten in Frankrijk, dat hij op die post pater 
André Arnou (1886-1955), die o.m. in Gemert en Valkenburg een deel 
van zijn priesteropleiding had gevolgd, benoemde. Pater Arnou, die al 
jaren actief was in de Action Populaire, en die door zijn sociale kennis 
en ervaring grote bekendheid kreeg, dankte zijn benoeming aan pater 
Gustave Desbuquois, leider van de Action Populaire. 
Met de benoeming van Arnou was aan de wens van Thomas om betrek-

47 De betreffende nota en de hier vermelde brieven bevinden zich in de nalatenschap van 
Eugène Duthoit. dossier 9 (Bibliothèque des Facultés Catholiques, Rijssel). 
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kingen met de H. Stoel aan te knopen op diplomatieke wijze en in de 
geest van Nolens tegemoet gekomen. Dit blijkt uit de hiervóór bedoelde 
brief van Ledochowski48 . Ofschoon vermeld werd, dat Arnou benoemd 
werd "paur Ie paste de Canseiller Cananique auprès du Bureau interna
tional du travail", wees Ledochowski er op, dat de positie van de be
noemde zeer delicaat was en een grote voorzichtigheid en strikte reserve 
vereiste. Pater Arnou was noch met een officiële noch met een officieuze 
zending van de H. Stoel belast. Hij zou slechts adviserend kunnen optre
den en zou zich nooit mogen laten verleiden tot een oordeel dat verder 
zou gaan dan de grenzen van technische orde of van een zuiver per
soonlijk advies. 
Het Vaticaan is tegenover de Internationale Arbeidsorganisatie ook na 
de benoeming van Arnou nog lang wantrouwend gebleven. Toen Arnou 
in 1932 benoemd werd tot hoogleraar in de economische politiek aan 
de universiteit van Rijssel en hij derhalve zijn functie in Genève moest 
neerleggen, zag het er zelfs naar uit, dat de kerkelijke overheid aan 
een voorziening in de ontstane vacature niet wenste mee te werken. 
In ieder geval liet de generaal in 1932 aan de Franse provinciaals weten 
dat noch de aanwezigheid van Arnou noch die van een andere jezuïet 
op het Internationaal Arbeidsbureau, meer gewenst was. 
In een uitvoerige nota van 19 maart 1932 tekende Arnau tegen dit be
sluit van de generaal verzet aan. De Internationale Arbeidsorganisatie, 
zo schreef hij, had geen politiek doel, volkeren worden in de organisatie 
niet tegen elkaar uitgespeeld. De pausen hebben zich nauwelijks uitge
laten over het werk van de Volkenbond, maar hoe zij denken over de 
problemen die in de Internationale Arbeidsorganisatie aan de orde 
komen, weten wij uit vele pauselijke documenten, zoals Rerum Novarum 
en Quadragesima Anno. Onder aanmoediging van de H. Stoel hebben 
mannen van de Kerk zich actief bezig gehouden met allerlei sociale 
problemen. "Het definitieve vertrek van de priester van het Internatio
nale Arbeidsbureau zou ongetwijfeld worden beschouwd als een stap 
terug in de toenaderingspogingen van de leiders van het Internationaal 
Arbeidsbureau en het katholicisme, in wederzijds begrip en hartelijke 
samenwerking". Het terugroepen van de priester, wie het dan ook zou 
zijn, zou een persoonlijk echec voor Albert Thomas betekenen, die bij 
de behandeling van de begroting van het bureau jaren achtereen de 
aanwezigheid van een priester heeft moeten verdedigen. Thomas en 
zijn medewerkers zouden een terugroeping van Arnou of zijn vervanger, 
zonder aanwijsbaar motief, niet kunnen begrijpen. Niet alleen zou in 
Genève het wantrouwen ten aanzien van het katholicisme toenemen, 
maar bovendien zou de Kerk een kostbaar pied-à-terre verliezen in een 

.a Cfr. o.a. P. Droulers: "Politique sociale et Christianisme - Le Père Desbuqois et I"Action 
Populaire" (Parijs, 1969), pag. 163·164. Dit boek is vooral gewijd aan het werk van pater Gustave 
Desbuquois. Een vervolg op dit boek verschijnt binnen afzienbare tijd. Arnou was sinds 1926 -
en niet sinds 1928, zoals Schaper vermeldt - in Genève werkzaam (Schaper, a.w., pag. 237). 
De brief van Ledochowski bevindt zich in het archief van de jezuïeten in Rijssel, doss. nr. 
GP.46. 
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stad, waarin zij in de loop der eeuwen zoveel terrein had verloren 48. 

In de vacature, ontstaan door het vertrek van Arnou in 1932, werd 
pas voorzien in maart 1934 door de benoeming van pater A. Danset, 
een geleerd maar toen reeds ziekelijk man. Na diens overlijden in 
1935 werd Albert Le Roy als functionaris aan het Internationaal Arbeids
bureau verbonden. Twintig jaar lang heeft hij onofficieel gefungeerd als 
verbindingsman tussen de Kerk en het Internationaal Arbeidsbureau. 
In 1955 werd zijn taak overgenomen door pater J. Joblin, die thans nog 
altijd in functie is50. 

Verbeterde betrekkingen tussen de H. Stoel en de IAO 

Het is aan te nemen, dat het werk van deze priesters het wantrouwen 
van het Vaticaan tegenover de Internationale Arbeidsorganisatie heeft 
doen afnemen. Paus Pius XI heeft weliswaar nooit een officieel stand
punt ten aanzien van de Internationale Arbeidsorganisatie ingenomen, 
maar enkele passages in zijn encycliek Quadragesimo Anno, met name 
in het eerste deel van dit schrijven, lijken te wijzen op een indirecte 
goedkeuring van de organisatie. Duidelijk was het standpunt van paus 
Pius XII. Niet alleen ontving hij in particuliere audiëntie in 1949 en in 
1951 leden van bepaalde comités van de Internationale Arbeidsorgani
satie, hij schaarde zich openlijk achter haar doelstellingen toen hij op 
19 november 1954 de raad van beheer in audiëntie ontving51 . Ook paus 
Johannes XXIII vermeldde met waardering het werk van de organisatie 
in zijn encycliek Mater et Magistra. 

Van bijzondere betekenis was het bezoek van paus Paulus VI aan 
Genève bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de organisatie. 
Op 10 juni 1969 sprak hij de Internationale Arbeidsconferentie toe en 
verklaarde hij, dat hij "een oplettend toeschouwer" van het werk van 
de organisatie was, "beter nog, een vurige bewonderaar van de activi
teiten die U ontplooit". Met bijzonder respect sprak paus Paulus over 
Albert Thomas, op wiens verzoek bijna vanaf het begin van de organi
satie zich steeds een priester bevond onder hen "die dit betekenisvolle 
instituut hebben gevormd, gebouwd, ondersteund en gediend". Het doel 
van de organisatie is universele vrede door sociale rechtvaardigheid: 
daarom wilde paus Paulus de conferentie aanmoedigen haar taak vast
beraden voort te zetten. Uitvoerig heeft Paulus VI in zijn rede de grootse 
taak van de organisatie uiteengezet. Aan die vreedzame strijd voor de 

"Albert Thomas overleed op 7 mei 1932, kort na de hier besproken brief. De gehele corres, 
pondentie bevindt zich in het archief van de jezuïten in Rijsse!, doss. nr. J. 8. E. 1. en doss. 
nr. J. 8. 

501. Joblin: "Un Jésuite dans la Vie Internationale - Le Père Albert Le Roy", in "Etudes", 
deel 317, 1963, nr. 5, pag. 251 e.v., en "Un Jésuite au Bureau International du Travail", in 
"Jésuites, Annuaire de la Compagnie de Jésus 1972-1973", pag. 61 e.v. 
Men zou zich kunnen afvragen, of de ziekelijke Danset niet juist benoemd werd opdat bij een 
spoedig te verwachten overlUden opnieuw de kwestie van de jezuïetenfunctionaris in Genève 
aan de orde zou kunnen worden gesteld. 
5l A. Le Roy: "The Dignity of Labor" (Westminster-Maryland, 1957), pag. 67 e.v. 
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sociale rechtvaardigheid van ganser harte deel te nemen is de plicht van 

alle leerlingen van Christus52. 

Het is duidelijk dat voor paus Paulus VI alle wantrouwen tegenover de 
Internationale Arbeidsorganisatie tot het verleden behoort. De geeste
lijke en morele macht van de Kerk is doorgedrongen tot in het gebouw 
van de Internationale Arbeidsorganisatie, dat door Nolens in 1926 was 
geopend. Sinds 1966 bevindt zich in Genève naast pater Joblin een 
"observateur du St. Siège", die tot taak heeft van nabij alle internatio
nale activiteiten te volgen. (Sinds 1971 wordt deze taak vervuld door 

mgr. Si/via Luani). 

Laatste verblüf van Na/ens in Genève 

Zijn laatste grote redevoering op de Internationale Arbeidsconferentie 
hield Nolens op 8 juni 1931. Behalve de artsen Steger en Peutz, tot wie 
Nolens zich had gewend wegens vermoeidheidsverschijnselen, wist 
alleen Aa/berse, dat de gezondheid van de priester-staatsman veel te 
wensen overliet53. Hoewel Nolens er toen reeds sterk vermagerd uitzag, 
bemerkten de afgevaardigden in Genève niet, hoe zwak hij was ge
worden. Zijn rede was goed verzorgd en de soms gevreesde humor 
ontbrak niet. Hij sprak over de ratificatie van de conventies, waarop hij 
de opmerking plaatste, dat sommige regeringen vaak de gewoonte 
hebben langzaam te werken. "De regeringen volgen veelal de gedrags
regel: festina lente (haast U langzaam); indien meerdere ministers en 
administraties geïnteresseerd zijn, wordt het: festina lentius (haast U 
nog langzamer); en als het gaat over landen van overzee, moet men 
lentissime (zo langzaam mogelijk) zeggen". Regeringen hebben nu 
eenmaal nog wat anders te doen dan het ratificeren van conventies 
voor te bereiden. Zij hebben ook nog belastingen te innen! De kritiek 
van de directeur (sc. van de organisatie) op de regeringen die nog niet 
tot ratificaties zijn overgegaan, heeft tot disputen geleid, meestal ge
baseerd op misverstand. Van deze discussies kan een goed diner een 

natuurlijk einde zijn! 
Vervolgens ging Nolens uitvoerig in op de oplossing van het werkloos
heidsvraagstuk, door de crisis van 1929 zo'n schrijnend probleem in de 
menselijke samenleving geworden. Men maakt resoluties, men stelt 
onderzoeken in, de ene organisatie verwijst de kwestie naar een andere 
organisatie, maar al die geneesmiddelen, aldus Nolens, leiden tot niets. 
"De enige manier om uit deze internationale crisis te geraken, is de 

~ "Mission of justice and peace - The Visit of Pope Paul VI to the International Labor 
Conference" (uitgave van het Internationaal Arbeidsbureau. Genève. 1969). De reden van de 
paus is afgedrukt op pag. 53-61. Reeds eerder. op 4 en 5 oktober 1965, had paus Paulus VI 
een officieel bezoek aan de Verenigde Naties in New York gebracht. Duidelijk heeft Paulus 
VI zich ten doel gesteld: "een voortdurende dialoog met alle maatschappelijke krachten 
in een wereldwijd kader" (David A. Seeber: "Paulus VI, portret van tien jaar pontificaat" 
(Hilversum, 1973, pag. 196). 
53 Over Nolens' sterven zie: Gribling, a.w., pag. 445-448. 
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nationale en internationale samenwerking tussen de staten en zelfs 
tussen de twee factoren van de produktie: kapitaal en arbeid, m.a.w. 
tussen werkgevers en werknemers". Nolens ging hierna in op de ver
betering van het bestaansniveau van de arbeiders, o.a. door de arbei
ders mede-eigenaar van de ondernemingen te maken, hetgeen een 
daarmee in overeenstemming zijnde medeverantwoordelijkheid inhield. 
Hij wees in dit verband op de eerst op 15 mei 1931 verschenen encycliek 
Quadragesimo Anno, die hij kennelijk reeds goed had bestudeerd. Het 
proletariaat kon men verheffen door de arbeiders in staat te stellen 
eigen bezit te vormen en door de doorvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Centraal stond echter volgens Nolens de 
samenwerking tussen alle partijen, die door hun onderlinge afhankelijk
heid en hun gemeenschappelijke doeleinden een eenheid vormen. Hij 
wees er op, dat in Nederland o.m. in de mijnen naar een dergelijke 
samenwerking werd gestreefd. In deze tijd van malaise, zo besloot 
Nolens zijn laatste grote redevoering, zou ik u allen willen toeroepen: 
volhardt om te slagen, en u zult, dit doende, slagens4. 

Tijdens dezelfde conferentie werd op 18 juni nog de conventie, regelend 
de duur van de arbeid van mijnwerkers, waarop Nolens jarenlang had 
aangedrongen, met 81 tegen 2 stemmen aanvaard. Evenals in 1919 de 
aanvaarding van de conventie betreffende de achturige werkdag voor 
een groot deel aan Nol"ens te danken is geweest, zo was ook de aan
vaarding van de mijnconventie in belangrijke mate het werk van Nolens, 
die rondom de eeuwwisseling de stoot had gegeven tot de oprichting 
van de Staatsmijnen in Limburg, en tot een betere regeling ter bescher
ming van de belangen van de mijnwerkers. Als Poels de apostel van 
de mijnwerkers wordt genoemd, kan men Nolens de verdediger van de 
mijnwerkers in Nederland en waar ook ter wereld noemen. 

Uitgeput, "rongé déjà par Ie mal qui al/ait /'emporter", keerde Nolens 
eind juni 1931 naar Den Haag terug. Zelf schijnt hij zijn ziekte aanvan
kelijk niet al te ernstig te hebben genomen. Hij verwittigde niet eens 
zijn familie, en zijn zuster Josephine (Soeur Xavier) moest uit de krant 
vernemen, hoe ernstig de toestand van haar broer wasss. Op 27 augus
tus 1931 over/eed de priester-staatsman, die zovele jaren een stempel 
op het nationale en internationale sociaal-politieke leven had gedrukt. 
Zodra Thomas het bericht van zijn dood ontving, haastte hij zich naar 
Den Haag om de laatste eer te bewijzen aan een van zijn trouwste 
en meeste toegewijde vrienden, "une des lumières de la Conférence"s6. 

54 GRGIT 1931, pag. 224-227. Het concept van deze rede in Nolens' handschrift bevindt zich in 
dossier 443 van het Nolens-archief. 
55 Soeur Xavier aan No/ens, 4 ju/i 1931 (NA 69). 

56 ABIT, D. 6oo/2oo/t/0/42. Daarin o.a. brieven van Thomas aan Aa/berse naar aanleiding van de 
dood van Nol ens. 
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Signalement van een beginselpartij 

Thom Kerstiëns 1: 

Ofschoon ik met veel genoegen het aanbod van de redactie van Politiek 
perspectief heb aangenomen om een commentaar te schrijven op de 
brochure "Oriëntatie 1974" van de Dr. Abraham Kuyperstichting, gebiedt 
de eerlijkheid vooraf het volgende op te merken. Schrijver dezes is 
eerst sinds een klein jaar opnieuw in Nederland gevestigd, na een 
verblijf van bijna twintig jaar in het buitenland; een periode waarin hij 
het Nederlands politiek gebeuren slechts van een afstand en niet erg 
intensief heeft gevolgd. Daar staat tegenover dat deze afwezigheid bij 
mij een grote interesse heeft gewekt voor het internationaal-politiek 
gebeuren in het algemeen en de Europese samenwerking in het bijzon

der. 
"Oriëntatie 1974" is in drie hoofdstukken ingedeeld. De brochure be
handelt ten eerste het geestelijk krachtenveld in 1974, waarbij als hoofd
stromingen het polarisatie-streven, het vooruitgangsgeloof en het prag
matisme worden gekenschetst. Vervolgens wordt in een tweede hoofd
stuk een signalement van een te voeren beleid uiteengezet in een 
vijftal punten: rechtvaardige verdeling internationaal, rechtvaardige ver
deling nationaal, ons beheer over de schepping, het functioneren van 
de overheid, en vredespolitiek. Tenslotte wordt in een kort hoofdstuk 
een lans gebroken voor een christen-democratische partijvorming, met 
als advies: "De beste weg die wij daartoe kunnen kiezen is nu reeds 
af te spreken dat wij na drie jaar, bij de volgende Kamerverkiezingen, 
met één programma en met één lijst zullen uitkomen". 

Polarisatie 

Over het eerste hoofdstuk, "Het geestelijk krachtenveld in 1974", is 
het volgende op te merken. Polarisatie en pragmatisme zijn twee be
grippen die op het politieke vlak nauw bij elkaar aansluiten. Indien men 
het idee van beginselpartijen wil verlaten, zoals 0 '66, de PPR en 
groeiende kringen in de VVD en de PvdA voorstaan en men zich toch 

* Dr. Th. G. J. Kerstiëns, oud-secretaris-generaal van "Pax Romana" en vervolgens van de 
internationale christelUke werkgeversunie UNIAPAC, is directeur buitenland van CEBEMO. de 
katholieke Centrale voor bemiddeling bU medefinanciering van ontwikkelingsprogramma·s. De 
schrijver is in 1963 aan de Universiteit van Freiburg (Zwitserland) gepromoveerd in de letteren. 
De hier besproken brochure "Oriëntatie 1974" is als bijdrage van de Or. Abraham Kuyper· 
stichting t.g.v. het 95-jarig bestaan van de ARP gepubliceerd in de vorm van een speciaal 
nummer van het maandblad "Anti-revolutionaire Staatkunde", april/mei 1974. De nota is als 
brochure (52 pag.) verkrUgbaar à f 3,50 bij de Anti·revolutionaire PartUstichting, Or. Kuyper· 
straat 3, Den Haag; tel. (070) 183960. (Red.). 
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een eigen kiezerskring wil vormen, is het praktisch noodzakelijk dat 
men een polariserende koers gaat varen om te worden opgemerkt. 
Het pragmatisme is, zoals "Oriëntatie 1974" opmerkt, "het geloof van 
de politieke technocraten, die menen dat op basis van redelijkheid en 
deskundigheid het politieke leven het best georganiseerd kan worden". 
Het wordt in onze educatief ver opgevoerde samenleving erg moeilijk 
om door grote groepen als deskundige te worden geloofd en gevolgd 
en dus is het begrijpelijk dat men in de aanval gaat. Men bedoelt dan 
"dat men de polarisatie en het conflict moet zoeken, moet organiseren, 
moet provoceren, omdat dit de enige doeltreffende weg is om de eigen 
visie en de eigen belangen in de samenleving door te zetten". 
Het kan niet worden ontkend, en dat doet "Oriëntatie 1974" ook niet, 
dat polarisatie een middel kan zijn om ernstige gebreken in de maat
schappij niet alleen te signaleren, maar daar ook iets aan te doen. Hierin 
ligt het positieve werk van D '66, de PPR en DS '70, vooral in de fase 
van herwaardering van ons politiek stelsel, nadat de periode van puin
ruimen en welvaartsherstel, waarop de brochure in het tweede hoofdstuk 
ingaat, was beëindigd. Dit neemt niet weg dat terecht gewezen wordt 
op de gevaren van een te ver doorgevoerde polarisatie: "Tegenover het 
feit van het conflict staat de norm van de verzoening", en "wij maken 
een ernstige fout, indien wij de maatschappij en de intermenselijke 
verhoudingen zouden bezien als in hoofdzaak bepaald door de tegen
stellingen tussen groepen, rassen en klassen", want er is "de redelijke 
plicht om niet alleen op het eigen belang maar ook op het belang van 
anderen en op het algemeen belang te letten". 

Een andere vraag - en hierop gaat "Oriëntatie 1974" praktisch niet 
in - is in hoeverre partijen als ARP, KVP, CHU en PvdA niet sterk heb
ben bijgedragen tot de polarisatie-gedachte, niet zozeer, zoars wordt ver
meid, vanwege hun politiek ten aanzien van de kabinetsformatie, maar 
door een zekere onverdraagzaamheid in eigen gelederen. Dit vooral in 
de periode toen een herwaardering van onze politieke samenleving aan 
de orde moest worden gesteld. Is de PPR niet voortgekomen uit KVP
en ARP-leden die meenden dat hun zienswijze té veel door partij
leidingen werd gemuilkorfd? Hetzelfde geldt voor DS '70 als weeskind 
van de PvdA. Is er niet een tekort geweest aan democratische besluit
vorming binnen deze partijen, aan een toereikend pogen om de mening 
van de basis ten aanzien van nieuwe politieke geluiden te horen? Het 
beantwoorden van deze vraag is niet zo belangrijk om het verleden te 
verklaren, maar wel, indien het antwoord positief zou zijn, om hierin 
verandering te brengen, wil men morgen een christen-democratische 
partij tot stand kunnen brengen. 

Conservatisme of progressiviteit 

Onder de titel "Vooruitgangsgeloof" gaat "Oriëntatie 1974" in op de 
tegenstelling tussen conservatisme en progressiviteit, waarvan wordt 
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opgemerkt dat het lijkt "alsof deze tegenstelling tot de meest funda
mentele tegenstellingen in ons volk behoort, die andere scheidslijnen 
slechts van betrekkelijke betekenis maakt". Naar de diepere grond 
hiervan zoekend merken de schrijvers op, dat wij hier in uiterste vorm 
in wezen te maken zouden hebben met een conflict tussen twee ge
loofshandelingen: het geloof in de veiligheid van het bestaande, en het 
geloof in de adel van de vooruitgang. De conservatieve levenshouding 
wordt dan verweten dat zij "het bestaande niet waardeert als uitgangs
punt voor verdere ontwikkeling, maar aan het bestaande wil vasthouden 
uit angst voor het nieuwe en op deze grond op voorhand geneigd 
is, het nieuwe te veroordelen". Daar tegenover duidt de progressieve 
levenshouding dan op "op de bereidheid veranderingen te aanvaarden 
en voorzover het aan ons ligt ook naar vermogen te bevorderen: in het 
eigen levenspatroon, in het maatschappelijk en politiek patroon, óók 
in onze visie op het normenpatroon". "Oriëntatie 1974" kiest dus duide
lijk voor een progressieve levenshouding. "Het is ons aller plicht deze 
partij (i.c. de ARP), waarin zo'n groot stuk volkskracht is ge"fnvesteerd, 
door te geven aan de na ons komende generaties. Niet als een museum
stuk, niet als een sociëteit waarin het gezellig toeven is volgens oude 
gebruiken, maar als een risico-dragend kapitaal in een eigentijdse onder
neming" . 

Ik vraag me af of de tegenstelling tussen de twee geloofshoudingen 
wel juist gekozen is. Het katholieke volksdeel, en dit niet alleen in 
Nederland, heeft de laatste eeuw geworsteld met het probleem dat 
aangeduid kan worden met de geloofshouding: ..Ik sta in de wereld, 
maar ik ben niet van deze wereld". Het was uit dit theologisch tweeluik, 
ongetwijfeld dankzij een onjuiste interpretatie, dat menig katholiek 
allerlei merkwaardige consequenties wist te trekken. In het beroeps
leven gedurende de week stond men in de wereld en, zo meenden velen, 
kon men alles doen wat van de wereld was, mits men zondags naar de 
kerk ging om te tonen dat men toch niet van deze wereld was. Ten 
aanzien van allerlei reële praktische problemen van politieke of sociaal
economische aard namen kerkelijke gezagsdragers, als het moeilijk 
werd, liever geen stelling, met het motief dat dit wereldse zaken waren, 
waar men eigenlijk buiten behoorde te blijven. Een katholieke partij was 
de ideale politieke schuilplaats voor de katholieke kiezers, want zo kon 
men toch aan politiek doen zonder ervan verdacht te worden te veel 
in de wereldse tocht te staan. 

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft van dit tweeluik een drieluik ge
maakt. In de wereld, niet van deze wereld, maar in dienstbaarheid staan 
ten opzichte van de wereld, dat is de rode draad die door het concilie
stuk Gaudium et Spes en door latere encyclieken zoals Populorum 
Progressio of Octogesimo Adveniens loopt. Dit heeft voor de geloofs
houding van de katholiek directe consequenties. De tegenstelling: in de 
wereld, maar niet van de wereld, kan een voedingsbodem zijn voor 
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beide geloofshoudingen, die van veiligheid in het bestaande - het 
erfgoed der vaderen - en die van de adel van de vooruitgang, het 
profetisme van de buiten deze wereld staande profeten. Het dienstbaar 
staan ten opzichte van de wereld vereist echter onherroepelijk het 
analyseren van het veranderingsproces dat de menselijke samenleving 
voortdurend ondergaat, om hieruit de nodige consequenties te trekken. 
Deze fundamentele doorbraak wordt niet overal of niet steeds met 
dezelfde intensiteit beleefd, zodat men bijv. in Latijns Amerika naast 
stromingen van katholieken die men als uiterst links kan beschouwen, 
stromingen van oerconservatisme terugvindt. Maar in het algemeen mag 
gesteld worden dat christenen zich uit de kracht van hun geloofsover
tuiging zullen richten naar die partijen die een criterium hebben waaraan 
de veranderingen gemeten kunnen worden, of dit criterium nu van 
marxistische, socialistische of evangelische aard is. Wij kunnen dan ook 
"Oriëntatie 1974" bijvallen als het stelt: "Willen wij in de politiek wer
kelijk consequent vernieuwingsprocessen op gang houden, dan zijn 
politieke beginselen en politieke normen, aan de hand waarvan de 
processen gestuurd worden onontbeerlijk". Hierin ligt inderdaad een 
taak voor de christen··democratische partijen. 

Signalement van een christen-democratisch beleid 

In het tweede hoofdstuk tracht "Oriëntatie 1974" een signalement te 
schetsen van de richting van het te voeren AR-beleid. Als van iemand 
een signalement verstrekt wordt, is dat niet een volledig portret, maar 
het bevat wel die kentekens waardoor de persoon in kwestie voor ieder 
herkenbaar wordt. Voor een signalement is het nodig de rangorde vast 
te leggen van het belang der politieke kwesties die aan de orde zijn, 
en de schrijvers van "Oriëntatie 1974" menen dan dat tot het signale
ment van de christen-democratische politiek de volgende thema's 
moeten behoren: 

rechtvaardige verdeling internationaal; 

rechtvaardige verdeling nationaal; 

ons beheer over de schepping; 

het functioneren van de overheid; 

vredespolitiek. 

Wat onmiddellijk sympathiek aandoet, is dat het probleem van de 
internationale sociale rechtvaardigheid voorop geplaatst wordt. Het is 
bovendien een teken van groot realisme. Indien wij niet trachten het 
probleem van de internationale sociale rechtvaardigheid op te lossen, 
zal het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn een echte vredespolitiek 
te voeren, komt ook de nationale rechtvaardige verdeling in het gedrang 
en wordt reeds een optie genomen op ons beheer over de schepping, 
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namelijk dat iedereen mag meebeheren maar de sterke meer dan 
anderen. 

Internationale sociale rechtvaardigheid moet gezien worden als een 
kwestie van recht en niet van caritas. Christen-democraten in Nederland 
kunnen op dit punt hun rechten doen gelden, want zoals wordt opge
merkt: "De sociale structuur van ons land, die behoort tot de beste in 
de wereld, is tot stand gebracht door regeringen die voor het merendeel 
een christen-democratische signatuur dragen of waarin de christen
democratische partijen op zijn minst een gewichtige invloed hadden". 
Vandaar de oproep "dat wij ons als christelijke partijen onvoorwaar
delijk, met huid en haar, plaatsen achter het belang van de derde 
wereld". 

Partijen die een christelijke signatuur willen dragen, moeten inderdaad 
bereid zijn hun aanhangers van een aantal verplichtingen te overtuigen: 
de plicht van de menselijke solidariteit, waaruit de noodzaak voortvloeit 
van hulpverlening door rijke aan arme landen; de plicht van sociale 
rechtvaardigheid, waaronder bijvoorbeeld het streven naar een recht
vaardiger systeem van handelsrelaties en een betere internationale 
werkverdeling gerangschikt kunnen worden; de plicht ook van culturele 
tolerantie, die met zich meebrengt dat volkeren hun eigen levensstijl 
mogen opbouwen en hun eigen weg naar ontwikkeling mogen kiezen 
en bewandelen. Internationale sociale rechtvaardigheid zal echter langs 
politieke weg bevochten moeten worden, en dan gaat het niet alleen om 
de kwestie of een land een ministerie van ontwikkelingshulp heeft 
waarvan het budget jaarlijks toeneemt. Dan gaat het er uiteindelijk om 
of een partij de moed kan opbrengen een meer gematigde economische 
groei voor te staan ter wille van de "derde wereld" of, zoals "Oriëntatie 
1974" het uitdrukt: "Durven wij het aan, de claim van de derde wereld 
prioriteit te geven boven de claim van de - op zichzelf volstrekt respec
tabele - binnenlandse belangen?". 

Wij hadden dit hoofdstuk graag wat meer uitgewerkt gezien. Het zou 
goed zijn geweest als een aantal probleemgebieden op internationaal 
vlak in hun samenhang waren aangegeven, bijvoorbeeld: 

a) het bevorderen en respecteren van de rechten van de mens; 

b) het scheppen van voorwaarden voor de handhaving van de wereld
vrede; 

c) het bevorderen van kennis en wetenschap; 

d) de uitwisseling van informatie en communicatie tussen personen en 

volkeren; 

e) de integrale ontwikkeling van mens en gemeenschap; 

f) het handhaven van een evenwicht en het bevorderen van de har
monie tussen mens en natuur. 
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AI deze problemen spelen op het internationale vlak. De eerste twee 
liggen ten grondslag aan de oprichting van de Verenigde Naties. De 
volgende drie kwamen sterk naar voren gedurende de eerste ontwikke
lingsdecennia en het laatste staat in de huidige tijd in de belangstelling. 
Deze problemen grijpen ook op elkaar in. "Ontwikkeling is de nieuwe 
naam voor vrede", is terecht opgemerkt, maar men kan ook stellen: 
ontwikkel ing is rechtvaardigheid bevorderen, of: ontwikkeling is de 
voorwaarde voor een waarachtige communicatie tussen de mensen. 
Er bestaat geen tegenstelling - ook al mag dat op het eerste gezicht zo 
lijken - tussen ontwikkeling en het streven naar een harmonieus even
wicht tussen de demografische en economische groei van onze samen
leving aan de ene kant, en de natuurlijke hulpbronnen en de wetmatig
heid die het scheppingsevenwicht bepaalt, aan de andere kant. Als men 
dieper graaft, wordt het punt van convergentie gevonden in de conceptie 
van wat wij thans de kwaliteit van het leven noemen. 

De kwaliteit van het leven wordt snel hét oriënterend principe waarnaar 
de aspiraties van de moderne mens uitgaan. Voor de eerste keer in 
de menselijke geschiedenis is hét probleem, inclusief dat van het over
reven van de species, niet meer gelegen in het overmeesteren van de 
natuur, maar in de wijze waarop wij ons meesterschap uitoefenen. Maar, 
en daarmee kunnen wij de cirkel dan weer sluiten, kan men enige 
waarde hechten aan het streven naar een hogere kwaliteit van het leven 
als men vrede en sociale rechtvaardigheid uitsluit? Als echter de vragen 
die de moderne mens stelt, niet meer betrekking hebben op het hoe, 
maar op het waarom, en uiteindelijk op de zin van het leven, mag dan 
niet verwacht worden dat de tijd van politiek pragmatisme voorbij is 
en beginselpartijen een nieuwe periode van bloei zullen gaan door
maken? Veel van deze punten zijn in het tweede hoofdstuk van "Oriën
tatie 1974" naar voren gebracht, maar hun onderlinge afhankelijkheid 
komt niet altijd duidelijk uit de verf. 

Het signalement van de christen-democratie in vijf punten kan ik onder
schrijven, ofschoon ik het thema van het functioneren van de overheid 
wellicht liever als sluitstuk aan het eerste hoofdstuk toegevoegd had 
gezien. Hier wordt namelijk gesproken over de eigen verantwoordelijk
heid van overheid en onderdaan (doen de termen overheid en onderdaan 
niet erg paternalistisch aan in onze tijd?), de consensus-democratie 
en de schaalvergroting. Onder dit laatste wordt dan verstaan het feit 
dat een aantal ontwikkelingen zich over de grenzen heen voltrekt, zoals 
economische conjunctuur, inflatie, buitenlands toerisme, enz. 

Europese partijvorming 

Terecht wordt dan gewezen op de noodzaak om het vacuüm aan over
heidsmacht, dat steeds duidelijker voelbaar wordt, over de nationale 
grenzen heen op te vullen. Vandaar dan ook de noodzaak een partij-
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3 structuur te ontwerpen die over de grenzen heen invloed kan blijven 
~ uitoefenen. Hierin ligt nu inderdaad een zeer belangrijke bestaansgrond 

voor een christen-democratische partij. West-Europa gaat bepaald 
worden door vier politieke stromingen: de socialisten, de communisten, 
de cristen-democraten en de liberalen - ofschoon er natuurlijk ver
schillen bestaan in ieder van de stromingen; denk maar aan de Duitse 
en Franse socialistische partijen, de Engelse of Nederlandse liberalen en 
de Duitse en Italiaanse christen-democraten. Maar het blijft een feit dat 
de Nederlandse partijen politiek slechts effectief op Europees plan 
kunnen opereren, en dit wordt met de dag meer nodig, als zij in een 
van de bovengenoemde beddingen stromen. Er is op Europees niveau 
geen plaats voor 0 '66, de PPR of OS '70, hoe nuttig hun rol tijdens 
het proces van herwaardering in Nederland zelf ook mag zijn geweest. 

De positie van de vrouw 

Had men het functioneren van de overheid uit het signalement wegge
laten, dan is er toch een ander punt dat mijns inziens absoluut in een 
christen-democratisch signalement past, nl. de status van de vrouw in 
de moderne samenleving. Er zijn weinig verschijnselen die een meer 
diepgaande invloed op onze Westerse samenleving gaan uitoefenen 
dan de verandering van de status van de vrouw. Als wij het over de 
kwaliteit van het leven hebben, dan speelt de voortgaande emancipatie 
van de vrouw hierbij een doorslaggevende rol. Het gaat om het begrip 
dat in het Frans zo kernachtig uitgedrukt wordt met I'épanouissement de 
{'homme. De vrouw heeft evenveel recht op épanouissement of zelf
ontplooiing als wie ook, maar de periode is nu daar, dat zij zelf zal gaan 
uitmaken, en niet meer een mannenmaatschappij, langs welke lijnen 
deze zelfontplooiing kan plaatsvinden. Dit heeft onmiddellijke conse
quenties voor het gezin, de werkgelegenheid, het onderwijssysteem, enz. 

Het christendom heeft in het verre verleden enorm bijgedragen tot de 
emancipatie van de vrouw. Ik denk bijvoorbeeld aan de sociologische 
consequenties van de verering van Maria in vroegere samenlevingen, 
waarin de vrouw niet veel meer was dan de onderdanige slaaf. Dit 
gezegd zijnde moet erkend worden dat vooral in de laatste paar eeuwen 
het elan tot verdere ontplooiing van andere zijde is gekomen. Een 
verdere bezinning in het christelijke kamp is dan ook absoluut nood
zakelijk en daarbij moet de vrouw zelf de eerste viool kunnen spelen. 
Velen zijn bevreesd, dat veranderingen op dit vlak enorme gevaren 
kunnen oproepen voor onze samenleving en wellicht is er geen punt 
waarbij de scheiding der geesten tussen ouderen en jongeren zo 
scherp naar voren treedt. Men moet dit proces echter vanuit een opti
mistische gezichtshoek bekijken. Onze samenleving - maar ook mijn 
gezin, mijn werkatmosfeer - heeft slechts te winnen bij het streven 
naar zelfontplooiing van man én vrouw, en dat daardoor vergaande 
veranderingsprocessen in gang gezet worden, kan slechts als positief 
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worden ervaren, zekere mannelijke vooroordelen ten spijt. Dit geldt 
ook voor het politieke vlak. De vrouw, vanuit haar eigenheid, heeft een 
eigen inbreng en vooral op het niveau van de gemeente zou het goed 
zijn dat de zeggings- en beslissingskracht van de vrouw sterk wordt 
opgevoerd, maar dan ook niet uitsluitend door de kleine minderheid 
van ongehuwde vrouwen. 

Het bevolkingsvraagstuk 

Terugkomend op het tweede hoofdstuk van "Oriëntatie 1974", daarin 
leest men een interessante beschouwing over het beheer der schepping. 
Zeer terecht wordt opgemerkt dat economische groei niet meer alleen 
zaligmakend is en "dat ook economische groei onder het beslag dient 
te staan van een verantwoordelijk rentmeesterschap". Ditzelfde geldt 
voor een probleem als dat van de bevolkingsgroei, dat echter weinig 
wordt uitgediept. 

Wat is in dit opzicht de houding van de christen-democraten? Als 
voorwaarde voor een christen-democratische politiek zou ik hier graag 
gesteld zien het belang van genuanceerd denken. Nemen wij het be
volkingsvraagstuk als voorbeeld, waarover juist in deze maanden zovaak 
ongenuanceerd geschreven wordt. Natuurlijk bestaat er mondiaal gezien 
een bevolkingsvraagstuk. Men veronderstelt dat de bevolkingsgroei 
tot 1600 ongeveer heeft geleid tot een wereldbevolking van 500 miljoen. 
Men weet echter dat alleen al in de periode 1900-1950 er 500 miljoen 
aan werden toegevoegd. Deze bevolkingsexplosie vindt echter niet 
overal' plaats en met name in de rijke landen loopt de groei sterk terug. 
Een eeuw geleden was het cijfer voor de demografische aanwas in 
Engeland l,S %; thans is dit O,S %. Voor de Verenigde Staten is dit 
cijfer momenteel rond de 1 % en in Frankrijk, dat steeds een zeer 
natalistische politiek heeft gevoerd, ligt het niet hoger dan 0,8 %. 
Vergelijkt men deze cijfers met die van de "derde wereld", dan consta
teren we voor geheel Latijns Amerika een groeifactor van 2,8 % en voor 
Azië - met uitzondering van Japan en China - van 2,7 %. Het grote 
probleem ligt in Azië, met zijn geweldige bevolking van 2.204 miljoen 
inwoners. Een op de drie inwoners van de wereld woont in Oost of 
Zuidoost-Azië. Van Thailand is bekend, dat het in 1911 niet meer dan 
8 miljoen inwoners telde. In 32 jaar verdubbelde dit aantal, de volgende 
15 jaar gaven opnieuw een toename van 8 miljoen te zien, en ditzelfde 
cijfer werd opnieuw in de volgende negen jaar gehaald. 

Hoe moeten wij ons nu tegenover dit probleem opstellen? Een houding 
van de kop in het zand steken en beweren dat de wereld groot genoeg 
is of dat het probleem door migratie zou kunnen worden opgelost, is 
naïef en onwaarachtig. De oplossing van geboorteregeling onder staats
druk, en dan natuurlijk alleen in de ontwikkelingslanden, is echter even 
onrechtvaardig en politiek onhaalbaar. Er bestaat behoefte aan de ont-
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wikkeling van niet één, maar van verschillende typen bevolkingspolitiek, 
per land of regio, die echter in een globale sociaal-economische politiek 
moeten worden ingebed. Zo besteedt Kenya een goed deel van zijn 
nationaal inkomen aan het bevorderen van het onderwijs, maar bij een 
bevolkingstoename van 3 % per jaar zal het aantal kinderen van school
gaande leeftijd die niet naar school kunnen, in 1990 verdubbeld zijn, 
terwijl als men de bevolkingsgroei zou kunnen terugbrengen tot 1,5 %, 
alle kinderen - bij een gelijkblijvend budget voor onderwijs - in 1985 
naar school zouden kunnen gaan. 

Er is echter meer. AI is er in het rijke Westen geen sprake van een 
bevolkingsexplosie, wel bestaat hier een explosie in het overbodig 
gebruik van de goederen der aarde en de produktie van afval. De rijke 
landen zullen hun pretentie moeten opgeven hun eigen materiële be
hoeften verder te blijven opschroeven, als het gevolg daarvan is dat de 
"derde wereld" in de misère blijft zitten. 

Maar er is nog meer aan de hand: als men een bevolkingspolitiek wil 
voeren, komen ethische problemen om de hoek kijken. Het is wel een 
grote lacune dat de schrijvers van "Oriëntatie 1974" hierop niet durfden 
of wilden ingaan. "De mensheid beschikt tegenwoordig over andere en 
betere midelen om de geboorte te regelen dan vroeger. Welke invloed 
heeft dit op onze ethiek ter zake?" Een antwoord wordt zelfs niet aange
duid en men beperkt zich tot een oproep voor nieuwe bezinning. 

Het probleem van seksuele voorlichting, voorbehoedmiddelen, sterili
satie, arbortus en euthanasie stelt zich overal. Als de christen-democra
tische partijen zich, zoals in "Oriëntatie 1974" wordt gesteld, solidair 
moeten verklaren met de minstbedeelden, de achtergestelden en zwak
sten, dan geldt dit toch ook voor de allerzwaksten, het ongeboren kind 
of de zieksten en oudsten van dagen. Het is echter moeilijk abortus op 
maatschappelijk gebied te bestrijden als men niet tegelijkertijd openstaat 
voor een ruime seksuele voorlichting, het gebruik van voorbehoed
middelen, een veranderde mentaliteit ten opzichte van de ongehuwde 
moeder en verruiming van de mogelijkheden tot adoptie. De christen 
die meent dat zijn levensideaal een andere wijze van benadering vraagt, 
hoeft dat niet onder stoelen of banken te steken, maar hij moet zich 
realiseren dat in een pluralistische maatschappij een heroïsche houding 
niet aan eenieder kan worden opgelegd. 

Vredespolitiek 

Vervolgens dient gesignaleerd te worden wat "Oriëntatie 1974" bevat 
over het thema vredespolitiek. Drie punten worden aangeroerd: de 
verdeling van de vruchten der schepping, de relatie tot de communisti
sche wereld en de kwestie van ons defensie-apparaat. Over het eerste 
punt is hiervóór reeds gesproken. Wat de relatie tot de communistische 
wereld betreft wordt wel een lans gebroken voor een dialoog tussen 
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Oost en West, maar weinig of niets gezegd over een dialoog met de 
communistische partijen in West-Europa. Dit laatste speelt inderdaad 
niet voor ons land, maar het wordt wel belangrijk op Europees vlak. 
Juist op dit niveau zou een sterke Nederlandse christen-democratische 
partij invloed kunnen uitoefenen op een Europese christen-democratische 
beweging, want - laten we het bekennen - in Italië en Frankrijk is dit 
vandaag hét probleem en morgen wordt het dat in Portugal en Spanje. 
In Latijns Amerika speelt het eveneens - denken we maar aan Chili-, 
en de christen-democratische beweging moet een wereldwijde aspiratie 
hebben, wil ze voldoen aan de eisen van onze tijd. 

Wat defensie betreft wordt de nadruk gelegd op geloofwaardigheid van 
het apparaat en het ingepast zijn in een politiek, gericht op ontspanning. 
Ook hier is het jammer dat niet verder wordt doorgedacht op Europees 
niveau. Moet West-Europa zijn eigen kernmacht opbouwen en zodoende 
meer onafhankelijk komen te staan ten opzichte van de grote machts
blokken? Of moeten wij de Amerikaanse paraplu tot elke prijs hier 
houden, en hoeveel wensen wij er dan voor te betalen? Of kan een 
Europese macht zonder kernbewapening worden opgebouwd en hoe 
geloofwaardig is die dan? Dit zijn vragen die een christen-democratische 
partij niet kan ontlopen. 

CDA - beginselpartü - als alternatief 

Zo komt men dan aan het laatste hoofdstuk van "Oriëntatie 1974", 
waarin - na goed voorbereidend werk in de vorige - het schot voor 
de boeg valt. Er moet een beginselpartij komen met geestverwanten 
buiten de kring van de ARP, we moeten naar een CDA-partij en, zoals 
reeds geciteerd, de beste weg is bij de volgende Kamerverkiezingen 
uitkomen met één programma en één lijst. 

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat ik deze mening volkomen deel. 
Afzonderlijk hebben KVP, ARP en CHU geen aantrekkingskracht meer. 
Gezamenlijk in het CDA kunnen zij de Nederlandse kiezer een alterna
tief bieden als beginselpartij, tegenover het politiek pragmatisme van 
PPR, DS '70 en D '66, het opportunisme van de VVD en het collectivisme 
van een gedenatureerde PvdA. Afzonderlijk zullen KVP, ARP en CHU 
vervallen tot splinterpartijtjes die binnenslands weinig invloed en op 
Europees gebied praktisch geen invloed kunnen uitoefenen. Gezamen
lijk kunnen zij, zoals in het verleden, voor een doorslaggevend deel de 
Nederlandse politiek bepalen, die in een komende mutatie moet over
slaan naar een Europese politiek. 

Ik ben er van overtuigd dat de jeugdige kiezers alternatieven wensen 
om hun democratische verplichting te kunnen uitoefenen. Het CDA biedt 
zo'n alternatief. Ik ben er eveneens van overtuigd dat menige D '66- of 
PPR-kiezer bereid zal zijn zich aan te sluiten bij een CDA, maar niet zal 
willen terugkeren naar een KVP, ARP of CHU. En deze personen zouden 
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een bijzonder nuttige rol kunnen spelen om het CDA een eigen gezicht 

te geven. 

De Dr. A. Kuyperstichting zij geprezen, dat ze niet alleen de ARP-kiezers 
maar ook vele andere Nederlanders zo'n indringend, prettig leesbaar en 
politiek-wijs document heeft weten voor te schotelen. 
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De politieke positie van het midden 

K. J. Hahn'~ 

In de afgelopen jaren heeft, voor velen onverwacht, het sociologische 
midden aan actualiteit gewonnen. In een aantal landen begonnen poli
tieke partijen van geheel verschillende kleur en doelstelling dit midden 
tot proefterrein en expansiegebied te maken en soms zelfs tot het 
podium waarop beslissende discussies met concurrerende politieke 
partijen werden gevoerd. Wij denken hierbij niet alleen aan de Duitse 
Bondsrepubliek, waar de voormalige bondskanselier Brandt in zijn re
geringsverklaring van 18 januari 1973 van "het nieuwe midden" sprak 
en daarmee een eigenlijk nog niet beëindigde discussie met de andere 
partijen teweeggebracht, maar ook aan Italië, waar de communisten met 
hun strategie van het "historisch compromis" een nauwelijks verhulde, 
welhaast plechtige aanval openden op het maatschappelijke en politieke 
midden. 

lets dergelijks geldt al enige tijd in Oostenrijk, waar het austro-marxisme 
in het nieuwe partijprogram, onder invloed van Benedikt Kautsky, maar 
meer nog in de concrete door kanselier Kreisky gevoerde politiek, dui
delijk werd afgezwakt met de bedoeling vaste voet te krijgen in gebie
den die sedert decennia per traditie meer aan een katholieke volks
partij dan aan een socialistische arbeiderspartij toebehoorden. 

In Frankrijk heeft zich hetzelfde verschijnsel voorgedaan, weliswaar bij 
volledig andere verhoudingen, maar met dezelfde accentuering: com
munisten, socialisten, vanzelfsprekend het Centre Démocrate, de on
afhankelijke republikeinen van Giscard d'Estaing alsmede de gaullisten 
hebben zeer duidelijk hun best gedaan om toenadering tot het midden 
te bewerkstelligen. In het geval van Giscard gebeurde dat zelfs heel 
openlijk; want ook de liberalen erkennen thans, dat een zich al te een
zijdig ter rechter zijde opstellen tot een gevaarlijk isolement zou kun
nen leiden, dat vooral veel jongere liberalen zou ontgoochelen. 

WAAROM HET MIDDEN? 

Het midden, tot voor kort als "bourgeois" bekritiseerd, belachelijk ge
maakt en in ieder geval door weinigen serieus genomen, wordt plotse-

* Dr. Hahn, lid van de partUraad van de KVP, is directeur van het Internationaal Christen
democratisch Studie- en Documentatiecentrum en correspondent van "De Tijd" te Rome. De 
auteur heeft dit artikel geschreven in zijn moedertaal, het Duits. De vertaling is van Hans 
Hoyinck. (Red.). 

36 Politiek perspectief, juli/augustus 7974 



ling begerenswaardig en van alle kanten bestormd. De oorzaken hier
van liggen in de wijziging van de sociale structuur van de samenleving, 
die tot op zekere hoogte ook door communisten pas zeer recent is 
ingezien. Zowel in horizontale als in verticale richting heeft een diep 
ingrijpende verandering in de structuur van de samenleving plaatsge
vonden, die van grote betekenis is geweest voor de verandering van 
het politieke bewustzijn. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat mentaliteitsveranderingen door de 
algemene cultuur-sociologische ontwikkeling, de invloed van de con
sumptiemaatschappij, de massamedia, de secularisering enz., de poli
tieke verhoudingen, de motivering en de algemene oriëntering van het 
politieke denken, met name de traditionele betrekking tussen de basis
ideeën, programma's en de propaganda van de politieke partijen ver
anderd hebben. Het maatschappelijke midden heeft thans andere poli
tieke kenmerken, en het is aan geen twijfel onderhevig, dat binnen 
de top van de politieke partijen en de vakbonden dit proces pas de 
laatste tijd volledig wordt beseft. 
Het is derhalve geen wonder, dat in de afgelopen twee tot drie jaar 
een aantal politieke partijen in Europa deze ontwikkeling hebben in
gezien en dat men daarmee ernstig wil rekening houden, onafhankelijk 
van de vraag of men arbeiderspartij. volkspartij dan wel liberaal of con
servatief is. Het is de moeite waard nader te bezien in welke vorm en 
met welke voorgegeven C.q. feitelijke doelstellingen dit gebeurt, en in 
welke mate deze pogingen succes hebben. Zo'n nader onderzoek kan 
ondanks zijn voorlopigheid en zijn fragmentarisch karakter tenminste 
een indicatie geven voor de beoordeling van de politieke effecten van 
deze gebeurtenissen in een maatschappelijk kader waarvan niet alleen 
de omvang en daarmee het politieke belang, maar ook de mentaliteit
structuur sterker toeneemt resp. verandert dan dikwijls wordt beseft. 
Een aantal verschijnselen die tegenwoordig als karakteristiek voor de 
gehele samenleving gelden hebben in werkelijkheid hun breedste ver
takkingen in het midden, een aantal andere verschijnselen zou eigenlijk 
voor een belangrijk deel moeten worden toegeschreven aan op publici
teit beluste marginale groepen. Zorgvuldiger dan binnen dit bestek mo
gelijk is, zou daarom een inventaris van de stand van zaken moeten 
worden opgemaakt. 

Uitbreiding van het maatschappelük midden 

De vooruitgang op sociaal en economisch gebied van de laatste twintig 
jaar bracht de werkgelegenheid, de sociale zekerheid en de economi
sche welvaart alsmede de koopkracht op een peil dat Europa nog niet 
had gekend en ook nauwelijks had kunnen verwachten. Alle nood- en 
ontwikkelingsgebieden ten spijt heeft de moderne welvaarts- en con
sumptiemaatschappij in de meest Westeuropese landen de sociale en 
economische zekerheid op een niveau gebracht waaraan inflatie, ener-
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giecnsls en internationale spanningen slechts hier en daar c.q. bij be
perkte groepen afbreuk hebben kunnen doen. In het algemeen heeft 
de ontwikkeling van West-Europa na de Tweede Wereldoorlog met zich 
meegebracht, dat de zgn. randlagen van de maatschappij - t.w. de 
zeer rijken enerzijds en anderzijds de sociaal achtergestelde, in zijn be
staan bedreigde groep - smaller zijn geworden. Daar uit volgt, dat het 
sociologisch midden, ook getalsmatig gezien, belangrijker is geworden. 
Dit feit bleef voor velen nog latent door de omstandigheid dat in de 
moderne industriële en dienstverlenende maatschappij het percentage 
niet-zelfstandigen na de Tweede Wereldoorlog in snel tempo is toe
genomen. Daardoor kon de indruk ontstaan, alsof daarmee ook de 
sociaal-economische afhankelijkheid en kwetsbaarheid van deze groe
pen groter werd en zij derhalve in niet geringe mate tot de minder wel
gestelden behoorden en niet tot het stabiele, zelfgenoegzame midden. 
In werkelijkheid is de bestaanszekerheid door de algemene economi
sche vooruitgang, het ontstaan van zeer grote ondernemingen, de uit
breiding van staatsbedrijven of bedrijven met staatsdeelneming alsmede 
door de toename van het aantal overheidsinstellingen en van mammoet
organisaties die over een gestaag groeiend personeelsbestand beschik
ken, in deze sectoren juist groter geworden dan bij de kleine en middel
grote ondernemingen, bij de boeren en ambachtslieden, kortom bij de 
klassieke middenstandsgroepen, die zich bij crises direct bedreigd 
voeren. 

Invloed van de vakbeweging 

Hoever deze sociologische accentverschuiving om zich heen gegrepen 
heeft, kan men het duidelijkst zien aan de massale organisatie van de 
arbeiders. De groei van deze organisaties, meestal in de vorm van vak
centrales of tenminste in federaties van categorale bonden, heeft hen 
tot een zichtbare macht binnen het staatsbestel gemaakt, en hun daar
naast een politiek recht op inspraak en een prestige gegeven die de 
werknemers een grote sociale zekerheid, een welstandsniveau en een 
maatschappelijk-politiek zelfbewustzijn hebben verschaft waardoor zij 
van uitgehongerde proletariërs tot geachte en gerespecteerde burgers 
zijn gepromoveerd. Dit geldt vooral de gekwalificeerde werknemers. 
De thans bereikte vorm van directe onderhandelingen met partijen en 
regeringen maar ook de regeling van de participatie en medezeggen
schap in de bedrijven kan slechts ten dele als een resultaat van de 
traditionele klassenstrijd worden beschouwd; want los daarvan worden 
ook vormen en denkpatronen voor de medeverantwoordelijkheid ont
wikkeld, zonder welke participatie niet denkbaar is. De werknemers 
hebben dus niet alleen een stem in de beslissingen, zij nemen daardoor 
ook een positie in binnen het "systeem", binnen het "establishment". 
Als Marcuse zegt dat tegenwoordig zowel werkgevers als werknemers 
even graag naar hetzelfde TV-programma kijken, dan is dat niet in de 
eerste plaats een bewijs, dat de arbeider zich door geraffineerde mani-
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pulatie van industriële machtscentra laat bedriegen en van zijn eigen
lijke revolutionaire doel laat afbrengen; nee, het is vooral een bewijs, 
dat de arbeider in toenemende mate sociale en economische behoef
ten kan bevredigen - die in welke contemporaine vorm ook - in 
de vorige eeuw bij uitsluiting aan zeer begrensde geprivilegieerde 
maatschappelijke groepen waren voorbehouden. Het in sociologische 
zin naar elkaar toe groeien van de maatschappelijke uitersten is uiter
aard een ontwikkeling, die het maatschappelijke midden versterkt. 

Het is begrijpelijk dat deze trend wordt versterkt door de deelname van 
socialistische partijen aan de regering zoals we dat zien in de Scandi
navische landen, Engeland, Nederland, België, West-Duitsland, Oosten
rijk en Italië. De werknemers treden in hun organisaties op als consti
tutioneel erkende en betrouwbare partners van de pol itieke partijen en 
de regeringen; de vakbonden dragen verantwoordelijkheid voor het 
algemeen belang en hebben derhalve op kritieke ogenblikken niet 
alleen de eisen van de werknemers te verdedigen, zoals dat in het 
nieuwe participatie-begrip opgesloten ligt. De vakbonden zien de 
risico's die een dergelijke positie kan hebben voor hun vertrouwens
basis bij de arbeiders, duidelijk in; de felheid waarmee nu eens deze 
eisen van de arbeiders worden voorgelegd dan weer blijk wordt gege
ven van een verantwoordelijkheid getuigende terughoudendheid C.q. 
afwijzing van wilde stakingen of buitenparlementair extremisme, ver
raadt zeer duidelijk deze zorg van de vakbonden. 

Het klasseloze midden 

Een en ander leidt tot een assimilering van levensstijl'en die typerend 
is voor het maatschappelijk midden. Zij komt tot uitdrukking in een 
sterke urbanisatie, die ook in landelijke gebieden om zich heen grijpt. 
De snelle groei van de massamedia, die bij hun informatieve, culturele 
en amusementsprogramma's voor een egalitaire presentatie van alle 
onderwerpen moeten zorgen om bij alle uitzendingen een zo groot mo
gelijke kijkdichtheid te bereiken - een tendens waaraan de zgn. "derde 
programma's" zich slechts met grote moeite kunnen onttrekken - be
vordert deze ontwikkeling evenzeer. Een en ander impliceert ook (semi-) 
intel1ectualisering van de luisteraar en TV-kijker, die bedolven wordt 
onder een veel te grote hoeveelheid informatie, waardoor hij hier en 
daar beter op de hoogte raakt, zonder dat dit tot volledige integratie 
van die informatie kan leiden. Het algemene vormings- en eruditieniveau 
wordt op het midden afgestemd, dat op deze manier een steeds grotere 
plaats in de samenleving inneemt. Wat met een algemene uitdrukking 
"massamaatschappij" en "consumptiemaatschappij" wordt genoemd, 
draagt qua levensstijl, culturele behoeften en consumptiegewoonten het 
stempel van een doorsnee-cultuur met een uiterlijk egalitair karakter, 
die men zich het best kan voorstellen als behorend tot het maatschap
pelijk midden van burgers en "kleine luiden". 
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Deze uitbreiding van het maatschappelijk midden is zonder twijfel het 
resultaat van de toenemende sociale zekerheid, de nivellering van in
komens, de toename van de niet-zelfstandige beroepen en de verho
ging van het inkomen van en de sociale uitkeringen aan de werknemers. 
De moderne industriestaat krijgt - met uitzondering van de klasse van 
de zeer rijken en die van de vergeten marginale groepen - de contou
ren van de klasseloze maatschappij. 

Er is wat deze ontwikkeling betreft een parallel aan te wijzen met de 
klasseloze maatschappij van de communistische landen, waar de samen
leving zich door een van boven af afgedwongen collectivistische ideolo
gische planning qua uiterlijke maatschappelijke en culturele stijl gl-aag 
conformeert aan de traditie van de conventionele burgerijl. Aan de om
gangsvormen, de architectuur, de overwaardering van de door de partij 
geregelde conventies, aan het uit protest vasthouden aan burgerlijke 
herinneringen en overblijfselen van vóór de revolutie alsmede aan de 
stijl van het "socialistische realisme" kan men zien, dat brede lagen van 
de communistische maatschappij een levenspatroon aanhouden dat in 
niet geringe mate met dat van de Westerse middenlaag overeenkomt. 
Het behoeft nauwelijks betoog, dat hierin de grote sociale vooruitgang 
tot uitdrukking komt in vergelijking met de verhouding van vóór de 
revolutie, bijv. in Rusland of Roemenië. 

HET NIEUWE CULTURELE EN POLITIEKE PROFIEL VAN HET MIDDEN 

Het zou niettemin fout zijn voorbij te gaan aan het feit dat met deze 
uitbreiding van het maatschappelijk midden tegelijkertijd een belangrijke 
ontwikkeling in zijn culturele, wereldbeschouwelijke en politieke oriënte
ring gepaard gaat. Deze ontwikkeling loopt niet volgens een vast plan 
en is evenmin afgesloten; zij heeft vaak een experimenteel I~arakter, 

als uitvloeisel van onzekerheid over een nieuwe situatie. Zij kan der
halve ook tegengestelde bewegingen vertonen en mitsdien zowel on
derzoekers van de publieke opinie als verkiezingsspecialisten voor 
verrassingen plaatsen. Redenen te meer om enige essentiële kenmer
ken van deze verandering goed in de gaten te houden. 

Het tegenwoordige midden is op een aantal belangrijke punten ver
anderd. Waren vroeger rust, duurzaamheid, stabiliteit en zekerheid 
zijn belangrijkste kenmerken, thans heeft ook het midden met onrust. 
onzekerheid en dynamiek kennis gemaakt, die wellicht spontaan van 
binnen uit is opgekomen, maar die in ieder geval slechts ten dele op 
rekening kan worden geschreven van de druk van de jonge generatie. 
Het midden is op drift geraakt; dat geldt voor de professionele maat
schappelijke positie van hen die er toe behoren, maar vooral voor de 
wijze waarop het zich psychologisch en wereldbeschouwelijk oriënteert. 

1 Zie Wolfgang Kraus: "Der fünfte Stand - Aufbruch der Intellektuellen in West und Os!"'; 
Bern/München, 1966; pag. 22 vvo 
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De zekere geborgenheid van de traditie en de traditionele inbedding in 
de bestaande culturele en politieke denksystemen en organisaties is 
voor een groot deel verloren gegaan. Het is een zoekend en proberend 
midden geworden, dat op weg is naar nieuwe integratiemogelijkheden. 
Voor een belangrijk deel hangt dit samen met het feit dat het vertrou
wen van het midden in de steunpilaren van het establishment - kerk, 
regering, staat, regeringspartijen - geschokt is; er is terughoudend
heid, scepsis, een kritische houding van de burgerlijke midden lagen 
tegenover de eigen welhaast symbolische systemen en structuren die 
een volledig nieuwe factor in de moderne maatschappij betekent en 
het klimaat van de betrekkingen tussen staat en maatschappij, partijen 
en kiezers diepgaand heeft gewijzigd. 
In dit verband is de veranderde plaats van de kerk wel het meest signi
ficante verschijnsel. Haar aanzien en autoriteit zijn door secularisering, 
post-conciliaire kritiek binnen eigen kring, polarisate binnen de clerus 
en binnen het tot dan toe aan traditie gebonden kerkvolk geschokt, 
of tenminste aan een gedurige kritische beoordeling onderworpen. De 
autoriteit van de kerk is geen vanzelfsprekende zaak meer, niet langer 
een van tevoren vaststaande factor. Het is kenmerkend voor de nieuwe 
situatie, dat dit verschijnsel juist optreedt binnen de middenlagen: de 
boeren, de kerkgetrouwe arbeiders, de vrouwen en de beambten. 
Dezelfde ontwikkeling voltrekt zich intussen op het vlak van de lands
politiek. Het is daarbij niet nodig er op te wijzen, hoe sterk de moderne 
massamedia deze kritische houding ten opzichte van tot dan toe pro
bleemloos erkende structuren in de hand hebben gewerkt. 

De omwenteling van de 18e eeuw kon beginnen doordat de burgerlijke 
middenlagen in beweging kwamen; thans is het tekenend voor de 
moderne maatschappij, dat deze lagen wederom in grotere aantallen 
dan ooit tevoren in de laatste decennia, op zoek zijn naar nieuwe wegen, 
hervormingen eisen, experimenten beginnen, kortom zich bereid tonen 
op weg te gaar. naar nieuwe gebieden. Wij beweren niet dat deze 
tendens zich in alle landen overal onverkort voordoet, maar het is dui
delijk dat dit openstaan voor hervormingen, voor nieuwe wegen en voor 
ideologische en politieke veranderingen met zich meebrengt, dat tegen
woordig burgerlijke kringen uit de middengroepen zich, in zekere mate 
bij wijze van proef, aansluiten bij politieke bewegingen en wereldbe
schouwelijke groeperingen die hun in wezen vreemd zouden moeten 
zijn. 
Deze mobiliteit wordt natuurlijk ook door de razendsnelle ontwikkeling 
van het verkeer in de hand gewerkt, waardoor eeuwenlang gesloten 
landelijke en kleinsteedse gebieden plotseling opengebroken zijn. Door 
het contact met geheel andersgeaarde levensvormen en culturen kwam 
deze statische wereld in beweging. Het reizen, tot voor kort het voor
recht van beperkte geprivilegieerde groeperingen en van een gering 
aantal avontuurlijke buitenbeentjes, ontwikkelt zich tot een "nomadise
ring" van brede lagen van de burgerij, die daardoor haar traditionele 
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levenspatroon regelmatig, zij het dan slechts van tijd tot tijd, kan ont
vluchten. Wat buiten dit patroon als nieuw maar reëel wordt ervaren, 
stimuleert de wil om het eigen traditionele milieu te hervormen. Wij zien 
dan ook, dat juist die bevolkingsgroepen die leefden in en steun onder
vonden van verleden, traditie en conventie, daar plotsel ing vraagtekens 
bij plaatsen. 

Daar komt bij, dat deze vernieuwingstendens versterkt wordt door een 
toenemende urbanisering en intellectualisering (in belangrijke mate 
natuurlijk een semi-intellectualisering), via pers, radio, TV, film en 
pocket, die in ongehoord tempo plaatsvindt. Wat van bovenaf, door de 
toplaag van samenleving, staat en cultuur - wij rekenen daarbij ook de 
kerk - wordt gezegd, beweerd of opgelegd, wordt niet meer àf als 
zoete koek geslikt àf revolutionair afgewezen, maar binnen deze 
midden lagen van de samenleving aan eigen, autonome kritiek onder
worpen C.q. "democratisch" beoordeeld voordat men zelfs maar stelling 
neemt en dit alles in een mate zoals dat nooit tevoren was voorgeko
men. Volgzaamheid enjof zwijgend accepteren behoren ook in deze 
kringen tot het verleden. Deze "mondigheid" kan in dit verband worden 
aangeduid als een eufemisme voor een autonome kritische en ger'eser
veerde houding - men is te allen tijde tot afwijzing bereid _, en niet 
als een vorm van onafhankelijkheid, die er toe leidt dat men zonder 
bevooroordeeldheid alle wegen open wenst te laten. 

DE HUIDIGE POLITIEKE POSITIE VAN HET MIDDEN 

Wanneer wij spreken over de veranderde profilering van het midden 
in de huidige Europese samenleving, dan betreft dit vanzelfsprekend 
niet de marginale groepen in de welvaartsmaatschappij ter linker of 
ter rechter zijde, en evenmin brede lagen van de bevolking van de 
achter gebleven gebieden in Zuid-Europa: het Iberisch schiereiland, 
delen van Zuid-Frankrijk, Zuid-Italië, Griekenland en Turkije. Het be
lang van het verschijnsel is hierin gelegen, dat het bedoelde midden 
zich juist in de moderne industriële maatschappij sterk heeft uitge
breid, en daardoor onverwacht een grote politieke actualiteit in ten 
naaste bij alle Westeuropese landen heeft verworven. 

Het "nieuwe midden" van de SPD 

Onder verwijzing naar het "nieuwe midden" van ex-bondskanselier 
Brandt merken wij op, dat zich derhalve het merkwaardige maar geens
zins verrassende feit voordoet dat een socialistische partij, oorspron
kelijk een arbeiderspartij, zich duidelijk en plechtig voor een politiek van 
het midden uitspreekt. Daarbij is overigens allerminst de tweeslachtig
heid van deze positie binnen de SPD volledig tot klaarheid gebracht, 
d.W.Z. zij is door verschillende sociaal-democratische politici op ver
schillende wijzen geïnterpreteerd. Brandt bijvoorbeeld verbond die 
positie aan het bestaan van de socialistisch-liberale coalitie. Anderen 
daarentegen verklaarden, geheel in overeenstemming met de formu
leringen van Brandt overigens, dat "het nieuwe midden" de positie zou 
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zUn van de SPD alléén. Deze interpretatie is in overeenstemming met 
wat Brandt zei bij de uitreiking van de Theodor Heuss-prijs op 2 febru
ari 1974 in München, waar hij opmerkte, dat hij het politieke midden 
niet aan zijn liberale vrienden alléén kon overlaten. 

Deze ruk naar het midden heeft het "nieuwe midden" als begrip in 
het centrum van de belangstelling geplaatst. Dit begrip is, in de door 
de sociaal-democraten bedoelde zin, slechts ten dele werkelijkheid, 
namelijk als duidelijke strategie voor de Westduitse sociaal-democratie, 
die in het spoor van het Program van Godesberg en van de coalitie 
met de liberalen de weg van een "volkspartij" wil inslaan. Zo althans 
wordt het gezien door een meerderheid binnen de leidende kringen 
van de partij. Deze oriëntering van de Duitse sociaal-democratie is van 
groter strategisch en structureel belang dan algemeen wordt aangeno
men, zelfs wanneer men in aanmerking neemt dat zich binnen de partij 
zelf hierdoor een heftige discussie heeft ontwikkeld met de Jung-Sozia
listen (Jusos) en hun vrienden in de partijleiding, en zelfs wanneer het 
resultaat van deze nieuwe strategie nog geenszins vaststaat. De theo
retische en sociologische aspecten ervan verdienen nadere bestudering, 
omdat hierdoor de politieke lijn van de sociaal-democratie in en buiten 
West-Duitsland in de komende jaren zal worden vastgelegd. 

De min of meer openlijke bekering tot volkspartij, die reeds door het 
Program van Godesberg werd aangekondigd, verbergt handig de radi
cale ommekeer in de politieke theorie en strategie die de sociaal-demo
craten hebben bewerkstelligd. Tientallen jaren hebben zij verklaard, dat 
een volkspartij in de vorm zoals de christen-democraten die voorstaan, 
een anomalie en een absurditeit zou zijn, kortom een versluiering van 
onverzoenlijke klassentegenstellingen. Volgens de marxistische theorie 
van de politieke wilsvorming kan een politieke partij slechts op klasse
belangen en nooit op enkel immateriële, boven de klassen uitstijgende 
gemeenschappelijke elementen worden opgebouwd. Dit orthodox
marxistische uitgangspunt is in het pragmatisch getinte socialisme van 
de Angelsaksische en Scandinavische landen reeds overwonnen, en het 
is dan ook geen toeval, dat de beide partijleiders die de continentale 
sociaal-democratische partijen van een orthodox marxisme naar het 
pragmatisch socialisme van een volkspartij wilden leiden, t.w. Brandt 
en Kreisky, beiden als emigrant het Scandinavische socialisme hebben 
leren kennen. 

Via het Program van Godesberg kwam de SPD bij het "nieuwe midden" 
terecht, en het is buitengewoon tekenend, dat de consequentie van een 
en ander was: de oprichting binnen de SPD van een werkgemeenschap 
voor de werknemers - de partij beschouwt zich immers niet meer als 
enkel arbeiderspartij. Zij heeft ook bij het maatschappelijke midden 
van intellectuelen, ambtenaren, middenstanders, ambachtslieden en 
boeren vaste voet aan de grond gekregen. 

Deze nieuwe strategie van de Westduitse sociaal-democraten heeft in 
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belangrijke mate aan het verkiezingssucces van 1972 bijgedragen. Niet
temin zou het fout zijn, in dit succes een duurzame en definitief be
klonken structuurverandering van het Duitse socialisme te willen zien. 
Integendeel. Wij weten thans, op grond van de landdag- en gemeente
raadsverkiezingen van dit jaar, dat dit succes een zeer onzeker succes 
was, en dat de gewonnen "kiezers van het midden" nog bij lange na ' 
niet tot het vaste kiezersbestand gerekend mogen worden. De oorzaak 
hiervan ligt in de bijzondere aard van een belangrijk deel van de floating 
voters van het midden, die er niets voor voelen zich definitief vast te 
leggen, maar vooral - en dat heeft in hoge mate de aarzelende hou
ding van veel "midden-kiezers" bepaald - in de innerlijke dialectiek 
die de strategie van het midden bij jonge en intellectuele socialisten 
heeft opgeroepen. 

Hoe meer open, hoe minder orthodox en hoe meer de SPD "partij van 
het volk" (zoals Brandt het liever formuleert) werd, hebben de Jusos en 
hun vrienden in leidende partijkringen de weg naar het onvervalste 
socialisme van de klassenstrijd gezocht, een socialisme dat de SPD 
beschouwd wil zien als arbeiderspartij. Bedenkelijk was hierbij de 
"dubbelstrategie", die de Jusos zo nu en dan op één lijn bracht met 
links-extremistische, communistische of buitenparlementaire oppositio
nele groeperingen, ten einde gemeenschappelijk actie te voeren aan 
de basis. Deze opstelling gaat in feite veel verder dan de klassieke 
formule van het volksfront, die aan de autonomie van de onafhankelijke 
strategie en ideologie van de partijen niets veranderde. Als compensa
tie voor de opening van de partij naar het midden, zoals die na de ver
loren verkiezingen van 1974 nadrukkelijk door leidende personen bin
nen de SPD werd geëist, willen de Jusos een nieuwe ideologische or
thodoxie ontwikkelen en de partij een nieuwe revolutionaire impuls 
geven, die - zoals Brandt en zeker Schmidt waarschuwend signaleer
den - met de principes van het constitutionele democratische systeem 
van de Bondsrepubliek in conflict komt. 

Als Schmidt en Wehner van mening zijn dat de beslissingen ten slotte 
in het midden vallen, dan heeft dit een dubbele oorzaak: op de eerste 
plaats wordt de reïndoctrinatie en reïdeologisering van het socialisme 
zoals de Jusos die bedoelen, veel minder door proletarische groepe
ringen gedragen dan door de zonen van het burgerlijke en intellectuele 
midden. De reservoirs van deze orthodoxe neomarxisten zijn niet de 
fabrieken en de geproletariseerde landarbeiders zoals dat vroeger het 
geval was, maar de universiteiten. Op de tweede plaats breidt zich ook 
in Duitsland, zoals overal, het sociologische midden uit. Richard von 
Weiszäcker2 zegt in een referaat over "Het nieuwe midden: trefwoord 
of structuurverandering?": 

2 Van Weiszäcker is lid van het presidium van de CDU. Bij de dit jaar gehouden presidents
verkiezing in de Bondsrepubliek is hij door zijn partij kandidaat gesteld. (Red.). 
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"Er is een teruggang bespeurbaar van de zelfstandigen, niet alleen onder de 
kleine middenstandel's maar ook in het industriële middenbedrijf. Zoals men 
weet, zijn wij - statistisch gesproken - een maatschappij van werknemers 
geworden. Het aondeel in de beroepsbevolking van de tertiaire sector, de 
dienstverlening, dat in 1950 op 28 % lag, had in 1970 de 50 % bereikt. Binnen 
deze sector is de groep die in wetenschap, onderwijs, informatie-industrie en 
amusement een plaats heeft gevonden, dus de groep die invloed heeft op 
menings- en opinievorming, zeer sterk toegenomen. Deze groepen onzelfstan
digen behoren niettemin evenzeer tot het sociologische midden als de overige 
midden lagen, die het totale percentage verhogen - en de belangstelling voor 
deze maatschappelijke lagen bij de socialisten wordt op deze manier volkomen 
verklaarbaar". 

De ontwikkelingen binnen het Duitse socialisme en binnen het Duitse 
electoraat tonen duidelijk aan, dat in dit midden een duidelijke beslissing 
nog niet gevallen is. Von Weiszäcker heeft volledig gelijk wanneer hij 
in het genoemde referaat benadrukt, dat het midden niet door één 
partij kan worden opgeëist, omdat alle bestaande partijen zich in deze 
ruimte posities hebben verworven. Maar Franz Josef Strauss heeft in 
een niet onbelangrijke repliek op de regeringsverklaring van Brandt 
van 18 januari 1973 ook indringend gewezen op het feit dat de christen
democraten de meeste rechten hebben om dit midden voor zich op 
te eisen, aangezien alleen zij een volkspartij zijn, die derhalve alle 
lagen van de samenleving wil omvatten. Zoals bekend heeft dit tot 
resultaat gehad, dat de christen-democratische partijen binnen de 
randlagen, d.w.z. de zeer bevoorrechten en het proletariaat, steeds 
minder aanhang verwierven dan in de middenlagen. Wat dat thans en 
in het kader van deze beschouwing betekent, zal nog nader worden 
aangeduid. 

Siechs terloops zij vermeld, dat de nieuwe wegen die de Duitse libera
len hebben ingeslagen, natuurlijk in belangrijke mate door deze maat
schappelijke en psychologische ontwikkelingen worden beïnvloed en 
dat ook zij afwijzend staan tegenover de opvatting als zouden zij een
voudigweg de partij ter rechter zijde zijn. Door een duidelijke ruk naar 
links van de jonge liberalen is de partij als geheel zich evenzeer op 
het midden gaan richten. 

Ontwikkelingen in Italië 

De actualiteit van de geschetste problematiek in Europa kan evenwel 
het beste worden begrepen uit de nieuwe koerswijzigingen van de 
Italiaanse communisten. In oktober 1973 verklaarde partijleider Enrico 
Berlinguer in een drietal artikelen in het officiële wekelijkse partijorgaan 
Rinascita (als resultaat van grondige analyse van de Chileense tragedie) 
het volgende: 

"Wij zijn steeds van mening geweest - en de jongste gebeurtenissen in Chili 
hebben ons in die mening gesterkt -, dat de eenheid van de arbeiders en de 
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linkse krachten daar geen genoegzame garantie biedt voor de bescherming en 
de vooruitgang van de democratie, aangezien deze eenheid een blok van midden
tot extreem rechtse partijen tegenover zich vindt. Het zou een complete illusie 
zijn te menen, dat zelfs indien het de linkse partijen zou lukken 51 % van de 
stemmen op zich te verenigen (-), zij het bestaan en het werk van een regering 
die deze 51 % representeert, zouden kunnen garanderen. Derhalve spreken wij 
niet over een 'socialistisch alternatief', maar over een 'democratisch alternatief', 
d.w.z. over het verwerven van het politieke uitzicht op samenwerking en toe
nadering van de communistische en socialistische krachten enerzijds en ander
zijds de katholieken of andere democratisch gezinde bevolkingslagen". 

Berlinguer noemde deze samenwerking het "nieuwe historische com
promis", een begrip dat veel meer omvat dan het kader van het volks
front en direct is gericht op de middenlagen van de bevolking - in 
Italië dus op de christen-democraten. Wij wijzen er terloops op, dat 
deze opstelling een impliciete maar zeer duidelijke kritiek betekende 
op de politiek van AI/ende, die de door Berlinguer genoemde illusie 
niet met 51 % maar met 36 % resp. 43 % van de stemmen tot de zijne 
maakte. 

Het historische compromis van Berlinguer is als these minder nieuw 
dan de term aangeeft: een van Berlinguers voorgangers, Antonio 
Gramsci, had reeds in het begin van de jaren twintig geconstateerd, 
dat de Italiaanse communisten zonder medewerking van de katholieken 
geen kans zouden hebben ooit in Italië aan de macht te komen. En in 
de these van Togliatti inzake de parlementaire weg naar de macht ligt 
een dergelijke samenwerking in een ruimer kader reeds besloten. Wat 
Berlinguer heeft gedaan is deze these nu op bijna plechtige wijze, in 
een theoretische beschouwing als een historische noodzaak van het 
ogenblik naar voren te schuiven. 

Op zoek naar oorzaken kunnen we zeker niet voorbij gaan aan de be
langrijke rol die de sociologische ontwikkeling van de Italiaanse samen
leving - de meest dynamische van Europa na 1945 met de grootste 
horizontale en verticale mobiliteit - heeft gespeeld. Het is niet toeval
lig dat op een studieconferentie van de Italiaanse katholieke arbeiders
beweging ACL/ in oktober 1973 in Rimini werd geconstateerd, dat de 
middenstand van dit land, dat tot dan toe als voornamelijk agrarisch 
gold, toen 48,7 % van de actieve beroepsbevolking uitmaakte en dat 
deze tendens zich voortzette, terwijl anderzijds het percentage van de 
oorspronkelijke arbeidersklasse afnam. Voorts werd geconstateerd dat 
van de ingeschreven leden van de communistische partij sedert 1968 
het percentage uit de middengroepen van de bevolking van 10% tot 
15 % is toegenomen, terwijl over dezelfde periode het aantal arbeiders 
daalde van 53 % tot 40 %; een ontwikkeling waarvan de communistische 
theoretici toegaven er verrast door te zijn. 

Het zou zeer instructief zijn nader te onderzoeken hoe systematisch 
de communisten in een groot aantal regio's van Italië, reeds zeer lang 
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begunstigd door historisch gegroeide omstandigheden, vaste voet kon
den krijgen in de middenlagen en onder de werknemers. In de provincie 
Emilia Romagna, met het communistische bolwerk Bologna in het cen
trum, konden zij gebruik maken van een traditioneel gewortelde anti
klerikale houding van de bevolking om kleine ondernemers, handwer
kers, huisbezitters enz. voor zich te winnen, wier belangen door de 
partij in voorkomende gevallen even zorgvuldig in het oog werden ge
houden als die van de vakbonden, om van de jongste pogingen van de 
Communistische partij om door invitaties voor diners in luxueuze hotels 
en cruises op de Middellandse Zee ook de beter gesitueerde industri
elen te interesseren voor de problemen van de partij maar te zwijgen ... 
De strategie van usurpatie van het maatschappelijk midden heeft dus 
zijn ondubbelzinnige politieke bedoelingen. Zij wordt echter ook ver
oorzaakt door het feit dat het midden op zijn beurt in de communistische 
partij binnendringt en derhalve met de nodige omzichtigheid moet wor
den behandeld. Was het niet juist om die reden, dat Berlinguer op het 
congres van de communistische partij te Milaan in 1971 zei, dat zij zich 
zou keren tegen verhoging van de staatsuitgaven, zich sterk zou maken 
voor de ambachtelijke beroepen en creatieve en produktieve krachten 
in het midden- en kleinbedrijf aandacht zou geven? 

De Franse presidentsverkiezingen 

Ook in Frankrijk heeft het midden aan politieke actualiteit gewonnen. 
Door een zeer nauwkeurige politieke opstelling nam Giscard d'Estaing 
een zekere afstand van de voor rechts doorgaande gaullisten en koos 
hij zich daarnaast als bondgenoot het Centre Démocrate, om de buiten
wacht te kunnen bewijzen dat zijn politiek terdege rekening zou houden 
met de ideeën en de belangen van het politieke en maatschappelijke 
midden. Dit had tot gevolg dat Chaban De/mas zich tijdens de verkie
zinsstrijd als de "ware president van het midden" presenteerde. Maar 
ook Mitterrand gedroeg zich tijdens de gehele verkiezingscampagne als 
een zeer zelfstandige kandidaat, autonoom tegenover zijn communisti
sche bondgenoot Georges Marchais, die deze tactiek vol vertrouwen 
respecteerde - om Mitterrand zijn kansen in het midden te laten waar
nemen. 

Ervaringen in Oostenrijk 

Blijft over Oostenrijk, waar Kreisky reeds voordat Brandt dat deed, 
bewust op de katholieke middenlagen mikte, het traditionele anti-kleri
kalisme van de Oostenrijkse socialisten aan banden legde en zeer goed 
gebruik maakte van de stemming onder de katholieken na het Tweede 
Vaticaans Concilie. Het Oostenrijkse socialisme boekte successen in 
de kringen van de jongeren, intellectuelen, ambtenaren en employés, 
waar het tot nu toe minder sterk vertegenwoordigd was. De ideeën 
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van de nieuwe, geseculariseerde en verstedelijkte "middenstand" sloten 
blijkbaar gemakkelijk aan bij de pragmatische, Scandinavische trek van 
het socialisme-nieuwe-stijl, dat Kreisky zelf ontwikkelde. 

HET CENTRUM ALS VOLKSPARTIJ 

De politieke actualiteit van het maatschappelijk midden en de dienover
eenkomstig ontwikkelde nieuwe strategie van zeer verscheidene of zelfs 
elkaar bekampende politieke partijen vormt voor de christen-democratie 
een ernstige uitdaging; dat behoeft geen verder betoog. Door haar ka
rakter van volkspartij, die alle lagen van de samenleving bij elkaar 
brengen en omvatten wil, en derhalve door alle maatschappelijke klas
sen heen loopt, had zij de facto altijd haar brede basis in het maat
schappelijk midden, waar weliswaar andere politieke stromingen ook 
een zekere aanhang hadden, maar geen in zo'n beslissende mate als 
de christen-democratie. Deze bijzondere positie wordt thans bedreigd 
op een wijze zoals nooit eerder is voorgekomen - ook door die par
tijen die een volkspartij steeds als theoretische onmogelijkheid hebben 
beschouwd: communisten en socialisten. 

De christen-democratie kan haar positie onder deze nieuwe en veel 
moeilijker omstandigheden slechts op basis van een zorgvuldig onder
zoek naar de te volgen tactiek èn van haar eigenlijke politieke opdracht 
behouden. Zij kan het zich niet veroorloven begrippen als volkspartij 
en midden in restrictieve en defensieve zin op te vatten. Zij heeft niet 
de taak de door welvaarts- en consumptiemaatschappij uitgedijde mid
denlagen te vertegenwoordigen onder voorbijgaan aan de nood van 
de marginale groepen. De waarschuwing van Richard Parker3 moet ook 
met betrekking tot de industriële maatschappij die Europa is, serieus 
worden genomen. Voor de christen-democratie kan en mag het midden 
niet betekenen een zelfvoldaan opgaan in de status quo, in de verde
diging van verworvenheden en prestaties, kortom van het vel"ieden, 
en evenmin het accepteren van het klimaat van een niet meer best3and 
midden, dat stabiliteit en zekerheid meer in ere houdt dan hervormin
gen. Het begrip midden krijgt pas dan betekenis, wanneer het uitgangs
punt wordt voor vooruitgang, voor een op verandering en hervorming 
gerichte dynamiek, en vooral wanneer het gericht blijft op de gemeen
schap in haar totaliteit. De activiteiten van de christen-democratie en 
de ontwikkeling van haar image moeten gericht zijn op verantwoordelijk
heid en verplichtingen voor iedereen, derhalve op de ontwikkeling van 
solidariteit. 

In zoverre zou overigens het begrip centrum niet geheel juist zijn. Dit 
begrip dekt immers het legitieme verlangen naar zekerheid en gebor
genheid maar geeft niet de noodzakelijke beweging en openheid weer. 
De christen-democratie beschikt in de structuur van de volkspartij over 

3 "The Myth of the Middle Class··; New Vork, 1972. 
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n juist die perspectieven op de gemeenschap als zodanig, die een politie-
n ke beweging, wil zij serieus genomen worden, als doel moet hebben. 

$ 

Zij vindt verder in haar traditie als volkspartij de mogelijkheid en de 
aanspraak om voor de gehele gemeenschap te spreken, en de legitieme 
taak daartoe handelend op te treden. Als het begrip centrum of midden 
deze benaderingswijze en deze optiek ten aanzien van de gemeenschap 
niet duidelijk maakt, wanneer het niet de dynamiek van de duurzame 
verbetering van levensomstandigheden voor iedereen duidelijk maakt, 
dan zal het ongetwijfeld als te statisch en retrospectief en in ieder 
geval als te behoudend en te defensief worden beoordeeld. De zin en 
de rechtvaardiging van het centrum is dus alleen hierin gelegen, dat 
het meer wil zijn dan alleen maar midden. 

Het spreekt daarbij vanzelf, dat deze politieke koers zijn eigenlijke be
lang ontleent aan zijn intellectuele grondslagen, d.w.z. het persoons
beeld van de mens, het personalistische en communautaire humanisme, 
en de figuur van een werkelijk solidaire samenleving en een rechtvaar
dige, supranationale volkerengemeenschap. Voor het slagen van deze 
opzet is het van doorslaggevend belang de nieuwe maatschappelijke 
voorwaarden waaronder deze doelstellingen moeten worden verwezen
lijkt, pr'ecies te leren kennen. 
Wanneer een en ander in die zin begrepen wordt, is het gerechtvaar
digd, dat de christen-democratische partijen in Europa zich tegenwoor
dig dikwijls "dynamisch centrum" of "progressief centrum" noemen. 
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Een beleid voor het openbaar vervoer 

P. H. van Zeil'" 

Noodzaak, doel en inhoud van een verkeers- en vervoersbeleid 

De mobiliteit van de Nederlandse bevolking is groter dan ooit tevoren. 
De snelle groei die de laatste jaren in dit opzicht heeft plaatsgevonden, 
blijkt uit de volgende cijfers: 

In 1961 werden afgelegd 43,4 miljard reizigerskilometers 

In 1972 werden afgelegd 113,8 miljard reizigerskilometers 

Een verdeling van deze enorme hoeveelheid reizigerskilometers tussen 
het openbaar vervoer en het particuliere vervoer - exclusief de fiets, 
maar inclusief taxi en huurauto - geeft het volgende beeld (in miljarden 
reizigerskilometers) : 

Reizigerskilometers in het openbaar vervoer 

Reizigerskilometers in het particuliere vervoer 

7967 1972 

18,9 

24,5 

18,8 

95 

De groei van het particuliere vervoer komt voor het grootste deel voor 
rekening van de personenauto: 16,3 miljard reizigerskilometers in 1961 
tegenover 86,2 miljard in 1972. Per bromfiets werden in 1972 8,2 miljard 
reizigerskilometers afgelegd; dat is meer dan per trein! De vervoers
prestatie van de trein, die in 1961 al8 miljard reizigerskilometers beliep, 
is na een daling weer gestegen en bedroeg in 1972 weer 8 miljard reizi
gerskilometers. Het aantal reizigerskilometers in het interlokale vervoer 
per bus daalde tot 7,1 miljard in 1972. 

Tot in de jaren zestig was er bij de overheden en de politieke partijen 
weinig aandacht voor verkeers- en vervoersbeleid; geleidelijk aan be
gon de aandacht daarvoor te komen en thans is er allerwegen de roep 
om een verkeers- en vervoersbeleid met in het centrum daarvan de be
vordering van het gebruik van het openbaar vervoer. 

De noodzaak meer aandacht te besteden aan het ontwerpen van een 
verkeers- en vervoersbeleid en aan het centraal stellen van het open-

* De heer Van Zeil is sin~s 1972 lid \oCm (,1"3 Tweede Kamer. Tevens is hij lid van het dage
lijks bestuur van de KVP. Tot eind 1971 was hij tweede voorzitter van de Nederlandse Katho
lieke Bond voor Vervoerspersoneel. (Red.). 
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baar vervoer ontstond toen duidelijk werd, dat lijdelijk toezien tot 
chaotische verkeerssituaties, onverantwoord ruimtebeslag en een on
leefbaar Nederland zouden gaan leiden. Immers, vooral het omvang
rijke en nog steeds groeiende particuliere vervoer draagt bij tot ver
ontreiniging van de lucht en tot geluidshinder, verstopt woonstraten, 
verstikt steden, pleegt ruimtebeslag (steeds meer wegen en dus minder 
leefruimte), maakt verkeersslachtoffers en gebruikt veel energie. Anders 
gezegd: het welzijn van mensen is in het geding. 

De oplossing voor de aangegeven problemen en derhalve de doelstel
ling van een verkeers- en vervoersbeleid moeten worden gezocht in: 

1) het terugdringen van in wezen ongewenste mobiliteit door een betere 
ruimtelijke ordening; 

2) bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer. 

In de door het kabinet-Biesheuve! opgestelde en door het kabinet-Den 
Uy! overgenomen twaalf programpunten ter bereiking van een inte
graal verkeers- en vervoersbeleid en het centraal stellen van de be
vordering van het gebruik van het openbaar vervoer, is de hierboven 
aangeduide weg om tot een oplossing te komen duidelijk terug te 
vinden. Aan deze twaalf punten heeft minister Westerterp er tien toe
gevoegd, die maatregelen bevatten die naar zijn mening in en om de 
steden in ieder geval moeten worden getroffenl. In voorbereiding zijn 
nog een meerjarenplan voor het personenvervoer, een structuurplan 
verkeer en vervoer, en de oprichting van een algemeen verkeersfonds. 
In het kader van dit artikel beperken wij ons tot het openbaar vervoer 
en de bevordering van het gebruik daarvan. 

Wat is openbaar vervoer? 

Op grond van de opvattingen daarover in ons land kan de volgende 
omschrijving van het begrip "openbaar vervoer" worden gegeven: 
"Openbaar vervoer is het voor iedereen toegankelijke massaal vervoer 
van personen, zich bewegend langs tevoren vastgestelde routes, rij
dend met een bekende regelmatige frequentie, tegen een door de 
overheid goedgekeurd vast tarief en op basis van een vervoersplicht, 
opgelegd door de overheid". 

Niet onder deze omschrijving vallen dus onder andere: het groeps
vervoer van werknemers van woon- naar werkplaats en omgekeerd, 
het groepsvervoer van kinderen van woonplaats naar school en om
gekeerd, het taxivervoer en de binnenlandse luchtvaart. Het feit dat 
het hierboven genoemde groepsvervoer is uitgezonderd, mag er o.i. 
niet toe leiden, dat ten behoeve van dit vervoer niet de nodige voor
zieningen getroffen worden of voorhanden blijven. Het dient uit maat
schappelijk oogpunt gehandhaafd resp. tot stand gebracht te worden. 

1 Zie voor de tekst van de twaalf resp. tien programpunten pag. 56 vvo (Red.). 
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Hoge eisen aan het openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer is minder populair dan vroeger. Het publiek heeft 
in de achter ons liggende periode de persoonlijke voordelen van het 
particuliere vervoer en die van het openbaar vervoer kunnen wegen. 
De balans is daarbij voor velen doorgeslagen naar het particuliere ver
voer. En dat geschiedde ondanks het feit dat de kostenstijgingen voor 
het particuliere vervoer aanzienlijk zijn geweest. 

De meest aanvaardbare en meest doelmatige manier om het gebruik 
van het openbaar vervoer te bevorderen lijkt dan ook het treffen van 
maatregelen opdat het aan hoge eisen kan voldoen. Die eisen zijn: 

bereikbaarheid (routes en stopplaatsen dicht bij woon bebouwing, 
grote objecten van werkgelegenheid, winkelcentra en centra voor 
massarecreatie) ; 

passende freq uentie; 

snelheid (onder meer rechtstreekse en non-stop-verbindingen tussen 
plaatsen met een grote vervoersbehoefte); 

op tijd rijden (regelmatige vertragingen werken vervoersafstotend); 

veel service (tijdige en goede voorlichting en informatie aan het 
reizend publiek, schone rijtuigen, bussen, perrons en wachtl"okalen, 
comfort, hulp aan minder-validen, bejaarden en moeders met kinde
ren, goede aansluitingen); 

aanvaardbare tarieven. 

Welke maatregelen zijn nu nodig om er voor te zorgen, dat aan deze 
hoge eisen kan worden voldaan? Dat zijn er vele. Wij zullen ze achter
eenvolgens behandelen. 

Het maatschappelijk nut 

De samenleving en de overheid zullen moeten aanvaarden dat niet 
langer kan ge/'den, dat het openbaar vervoer een economische activiteit 
is die de kosten moet/kan bestrijden uit de opbrengsten. Naast het eco
nomisch rendement is gekomen het maatschappelijk nut, d.w.z. de niet 
concreet aan te duiden bijdrage aan het functioneren van de gemeen
schap vanuit het openbaar vervoer (zie de al eerder genoemde nadelen 
van het particuliere vervoer). 

Eén wet op het openbaar vervoer 

Nodig is voorts dat er in plaats van de thans bestaande, versnipperde 
wetgeving en bemoeienis met het vervoer vanuit drie departementen, 
één wet op het openbaar vervoer komt alsmede één verantwoordelijk 
ministerie, te weten dat van Verkeer en Waterstaat, zodat een basis 
wordt gelegd voor meer eenheid in het openbaar vervoer. In deze wet
geving moet de verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor het 
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gehele openbaar vervoer worden neergelegd. Openbaar vervoer is -
wil het aan de genoemde eisen voldoen - niet meer uitsluitend lokaal 
of regionaal te regelen. 
De centrale overheid zal het openbaar-vervoersbeleid niet zelf ter 
hand moeten nemen, maar moeten delegeren aan een landelijke ver
voersautoriteit, die de voorbereidingen en de uitvoering van het beleid 
zal dienen te verzorgen. Het verzorgingsniveau, de vaststelling van de 
norm kosten, de tarieven, de subsidie en de vormen van samenwerking 
zullen de centrale punten van zo'n beleid moeten zijn. In de landelijke 
voersautoriteit, die de voorbereiding en de uitvoering van het beleid 
van de verschillende niveaus, de ondernemers en werknemers in het 
vervoer en de consumenten. 
Per regio - hierbij wordt niet gedacht aan de provincie - dienen even
eens vervoersautoriteiten te worden gereal iseerd, waarin vertegenwoor
digers zitting hebben van de betrokken gemeenten en provincie(s), de 
ondernemers en werknemers in het vervoer en de consumenten. De 
regionale vervoersautoriteiten werken vanzelfsprekend binnen het kader 
van het centrale openbaar-vervoersbeleid en bepalen zeer concreet de 
openbaar-vervoersvoorzieningen in de regio, derhalve zowel het streek
vervoer als het lokale vervoer. 

Het bovenstaande houdt niet als noodzakelijk in, dat er per regio 
slechts één vervoersonderneming mag zijn. De vervoersondernemingen 
die aan het openbaar vervoer willen deelnemen, zullen wel in staat en 
bereid moeten zijn het vervoer te verzorgen op basis van de voorge
schreven normen. Deze voorwaarde zal er toe leiden, dat naast de 
fusies en overnemingen die in de sector van het streekvervoer al plaats 
hebben gehad, er nog meer zullen moeten volgen. Overigens is de 
Commissie Vervoersvergunningen, die thans alleen te maken heeft met 
het streekvervoer, al enkele jaren geleden tot de conclusie gekomen, 
dat er in ons land een verantwoorde plaats is voor 17 streekvervoers
bedrijven. Nu zijn het er nog ± 40. Bovendien zijn er 9 gemeentelijke 
vervoersbedrijven. In dit verband vermelden wij gaarne het onlangs 
door 30 busondernemingen geformeerde management-team, dat beoogt 
meer eenheid, slagvaardigheid en doelmatigheid in streek- en stads
vervoer tot stand te brengen. 

Verkeersfaciliteiten 

Een goede uitoefening van de op het welzijn van de samenleving ge
richte functie van het openbaar vervoer is ook afhankelijk van de 
maatregelen die de overheid bereid is verder te treffen. Die faciliteiten 
zijn aan te duiden met het veelzegende begrip: vrij baan voor het 
openbaar vervoer. Daaronder wordt niet alleen verstaan het voor
rangsrecht bij het invoegen van een autobus in het verkeer en het 
invoeren van een stopverbod bij bushaltes, maar ook het geven van 
ruimte - met name een vrije baan - aan bus en tram waar deze zich 
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in een intensief overig verkeer moeten bewegen. 

De weg zal ook goed berijdbaar moeten blijven, waarvoor een zodanig 
parkeerbeleid moet worden gevoerd dat het de particuliere automobi- ~ 
list onmogelijk wordt gemaakt om voor het openbaar vervoer belem-
merend te parkeren. Ten slotte valt te denken Clan het scheppen van \ 
parkeerfacil iteiten bij spoorwegstations en bij bus- en tramhaltes aan 
de grenzen van de steden. 

Ontsluiting 

In het verleden kwam het gevoerde beleid er op neer, dat nieuwe 
woonwijken, nieuwe steden of andere centra eerst voor bediening 
door het openbaar vervoer in aanmerking kwamen als er sprake was 
van een toereikend aantal bewoners, die dan veelal reeds in eigen 
particulier vervoer hadden voorzien. Enkele sprekende voorbeelden: 
toen Zoetermeer reeds lang met zijn omvangrijke nieuwbouw doende 
was, werd besloten een tweede NS-station te openen en een spoorlijn 
Zoetermeer-Den Haag aan te leggen; enkele jaren terug werden de 
gemeenteen Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot de gemeente 
Nieuwegein, die moet uitgroeien tot een stad van 50.000 inwoners in 
1980, terwijl eerst recent werd besloten tot de aanleg van een snel
tramverbinding met Utrecht, die pas in 1978/1979 gereed zal kunnen 
zijn. 

Er is thans gelukkig sprake van een begin van een kentering. In de 
nieuwe dienstregeling voor "Centl'aal Nederland" bijvoorbeeld kan 
men enkele lijnen aantreffen die in verschillende plaatsen nieuwe wijken 
ontsluiten, zelfs voordat deze bewoond zijn (of hoogstens door een 
enkeling), dan wel nieuwe verbeterde verbindingen tot stand brengen. 
Dat is een juiste taakopvatting. Immers, de bewoners worden er dan 
niet toe gebracht eerst in eigen vervoer te voorzien en daar aan te 
wennen, waardoor de kans op een overstap naar het openbaar vervoer 
aanzienlijk wordt verkleind. 

In dit licht bezien moet het juist worden geacht, dat er spoedig een be
slissing wordt genomen over de aanleg van een raillijn naar Almere, 
de nieuw te bouwen stad in de Flevopolder. Daar komen eind 1975 
reeds de eerste mensen te wonen. 

Met name bij dit onderdeel van het artikel past de opmerking, dat 
in de Oriënteringsnota - het eerste deel van de Derde Nota Ruimte
iijke Ordening - de intentie van bevordering van het gebruik van het 
openbaar vervoer wel aanwezig is, maar dat de uitwerking ervan be
paald niet diepgaand is. Diverse doelstellingen zijn wat vaag gefor
muleerd, terwijl het streekvervoer nagenoeg niet ter sprake komt. 

Het financiële aspect 

Het openbaar vervoer is een zaak van en voor de gemeenschap. Wij 
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memoreerden al, dat in deze en in de komende tijd in het openbaar 
vervoer niet alleen economisch-financiële aspecten een rol kunnen 
spelen, maar dat ook rekening moet worden gehouden met het maat
schappelijk nut van het openbaar vervoer voor de gemeenschap: lucht
verontreiniging en geluidshinder treden minder op bij openbaar vervoer 
dan bij particulier vervoer; openbaar vervoer leidt niet ot verstikking 
van steden en verstopping van woonstraten, pleegt minder ruimtebe
slag, bespaart energie en veroorzaakt minder verkeersslachtoffers. 
Deze opvatting leidt er toe, dat als door vervoersondernemingen wordt 
voldaan aan de gestelde normen voor het deelnemen aan het openbaar 
vervoer en wanneer er sprake is van een doelmatig bedrijfsbeheer, de 
overheid garant dient te zijn voor de tekorten in de exploitatie. De 
provincies en de gemeenten, en in een latere fase de gewesten, zullen 
in de voor hen geldende regelingen ruimte moeten hebben om bij te 
dragen in de exploitatietekorten van het vervoer, waarvoor zij mede
verantwoordelijk zijn. 
De hier neergeschreven mening kan in botsing komen met de opvatting 
van de minister van Verkeer en Waterstaat, die er op neerkomt, dat 
gestreefd moet worden naar het terugdl'ingen van de omvangrijke stij
ging van de exploitatietekorten van het openbaar vervoer. Wij vermeld
den reeds, dat ook naar onze mening de ondernemingen die openbaar 
vervoer verzorgen, een optimaal doelmatig beheer moeten voeren. Het 
kan echter heel goed zijn, dat het terugdringen van een in wezen on
gewenste mobiliteit en het bevorderen van het gebruik van het openbaar 
vervoer - dit laatste bijvoorbeeld in geval van openbaar vervoer naar! 
van nieuwe woonwijken en nieuwe steden - leiden tot stijging van de 
exploitatietekolten van het openbaar vervoer. Maatschappelijk gezien 
moet dan zoiets bepaald niet worden betreurd. Integendeel. 

De rol van de ondernemers en de werknemers 

De rol van de overheid op het terrein van het openbaar vervoer is -
zoals uit het bovenstaande blijkt - veelomvattend. Maar ook de onder
nemers en de werknemers hebben een belangrijke taak te vervullen. 
Binnen de ruimte die door de landelijke en regionale vervoersautoritei
ten wordt bepaald, heeft de ondernemer mogelijkheden om een beleid 
te voeren. Een beleid met financiële, economische, commerciële, sociale, 
technische en organisatorische facetten. De ondernemer zal dit beleid 
moeten kunnen en willen voeren vanuit de nieuwe opvatting over het 
openbaar vervoer en over de plaats die de vervoersonderneming daarbij 
inneemt. 
De werknemers zullen hun functie en de vervulling daarvan moeten 
willen zien in het kader van het dienstverlenende karakter van de maat
schappelijke functie van de vervoersonderneming. Hun vertegenwoor
digers in de ondernemingsraad, die onder meer tot taak heeft "bij te 
dragen tot het goed functioneren van de onderneming", vinden in de rol 
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die de vervoersonderneming in het openbaar vervoer moet vervullen, 
een extra dimensie. 

Andere vormen van bevordering 

Vanuit het overige bedrijfsleven kan een bijdrage aan de bevordering 
van het gebruik van het openbaar vervoer worden geleverd door middel 
van spreiding van werktijden, met name in grote industriële centra. Er 
is dan meer spreiding van het vervoer, met als gevolg meer comfort, 
hetgeen leidt tot meer vraag naar openbaar vervoer en derhalve tot 
een doelmatiger gebruik van het materieel. 
Het maken van verkeerscirculatieplannen, het instellen van verboden 
voor langdurig parkeren op slmten en pleinen, het "duur" maken van 
het parkeren op een beperkt aantal plaatsen, het afslu iten van centra 
voor particuliere auto's en het centmliseren van parkeerplaatsen _ 
een en ander voor zover nodig en mogelijk met ontheffingsmogelijk
heden voor minder-validen, voor artsen en voor hen die beroepsmatig 
een auto nodig hebben - zijn andere vormen (wellicht niet alle even 
geliefd) van bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer. 
Een laatste vorm daarvan achten wij een beleid waardoor het maximale 
wordt gedaan om minimaal nieuwe wegen ten behoeve van het verkeer 
aan te leggen. Aanleg van nieuwe wegen zal bijvoorbeeld noodzakelijk 
zijn in geval van ontsluiting van dorpen en regio's, gericht op hun 
leefbaarheid. Veel aandacht zal moeten worden besteed aan het onder
houd en de vernieuwing van de bestaande vvegen voor het wegverkeer 
alsmede aan de (be)geleiding van het ved,eer met gebruikmaking van 
nieuwe technieken. 

Programpunten van de regering 

Twaalf punten van minister Udink 

1 Er dient een integratie plaats te vinden tussen verkeers- en vervoers
stelsels en de ruimtelijke structuur. Bij het ontwerpen van ruimtelijke 
plannen dient dus rekening te worden gehouden met de bestaande en 
in voorbereiding zijnde verkeers- en vervoersinfrastructuur. Bij het ont
werpen van verkeers- en vervoersinfrastructuur dient rekening te wor
den gehouden met de ruimtelijke conceptie. 
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2 De beslissingen met betrekking tot de verkeers- en vervoersvoorzie
ningen worden genomen in één beleidskader en gebaseerd op één ge
heel van doelstellingen, welke zijn gericht op een maatschappelijk opti
male afwikkeling van het verkeer en vervoer. 

3 In bepaalde delen van het land welke sterk onder verkeerscongestie 
te lijden hebben, zullen een selectief autogebruik en bevordering van 
het openbaar vervoer uitgangspunten van het beleid zijn. 

4 In die delen van het land waar een substitutie van het gebruik van de 
auto door het openbaar vervoer dient te worden bevorderd zal het 
beleid ten aanzien van de tarieven voor het openbaar vervoer en ten 
aanzien van het belasten van de auto op dit doeleinde worden gericht. 

S Geleidelijke invoering van een gedifferentieerd stelsel van heffingen 
voor het gebruik door stilstaande voertuigen. Nader onderzoek naar 
de mogelijkheden van een gedifferentieerd stelsel van heffingen voor 
het weggebruik door rijdende voertuigen. Bevordering van de totstand
koming van autovrije zones in bepaalde delen van binnensteden. 

6 Uit maatschappelijk oogpunt noodzakelijk geoordeelde openbare ver
voersvoorzieningen dienen te worden gehandhaafd C.q. tot stand ge
bracht. 

7 In het kader van de uitvoering van het Rijkswegenplan 1968 zal priori-
I teit worden gegeven aan een verbreding van sterk belaste wegen in het 

westen, aan de aanleg van ringwegen om de grote steden, de ontsluiting 
van de grootschalige woningbouwprojecten en de verkorting van de af
stand tussen het westen en de regio's. 

d 

B Het openbaar vervoer in zijn onderscheidene verschijningsvormen -
bus, tram, metro en trein - dient zich aan het publiek als een eenheid 
te presenteren. Een tarief- en biljettenintegratie is daartoe noodzakelijk. 

9 Voor het streekvervoer zal een stelsel van normen worden ontwikkeld 
waardoor voor het vaststellen van het voorzfeningsniveau gelijke uit
gangspunten zullen gelden. 

10 In de grote stedelijke agglomeraties wordt een integratie van de ver
keers- en vervoersvoorzieningen nagestreefd. 

11 Verhoging van de veiligheid bij de verkeersafwikkeling dient tot stand 
te worden gebracht. 

12 Een goede coördinatie naar plaats en tijd van uitvoering van de door 
het Rijk aan te leggen verkeers- en vervoersverbindingen met de secun
daire en stedelijke wegenplannen dient te worden verzekerd2. 

1 Handelingen Tweede Kamer. zitting 1972-1973.6 maart 1973, pag. 918 VVo 

Politiek perspectief, juli/augustus 1974 57 

a 



-
Tien punten van minister Westerterp E 
1 Voldoende wegcapaciteit voor het openbaar vervoer. 

2 Beperken van de lang-parkeermogelijkheden en belasten van het ge
bruik daarvan. 

3 Afsluiten van voor het verkeer ongeschikte straten in de binnensteden. 

4 Het creëren van veilige fiets- en bromfietsroutes. 

5 Inschakeling van het prijsmechanisme in het parkeerbeleid. IJ 
6 Meer uitbreiding van de bestaande wegen dan aanleg van nieuwe P 
wegen. 

7 Oriëntatie van objecten van grote werkgelegenheid, winkelcentra en 
massarecreatie op het openbaar vervoer. 

8 Toepassing van het park-and-ride systeem. 

9 Popularisering van de taxi. 

10 Spreiding van werktijden3. 

3 lb .. zitting 1973-1974. 6 februari 1974. pag. 2332. 
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Boeken & brochures 

Pluralisme en staatsrecht 
Prof. mr. L. Prakke: "Pluralisme en staatsrecht" (inaugurale rede, Universiteit 
van Amsterdam, 18 februari 1974); uitg. Kluwer, Deventer; 1974; 30 pag.; f 4,50. 

Prakke's inaugurale rede concentreert 
zich op het feitelijke machtsaspect van 
de soevereiniteit van de staat. Erken
nend dat soevereiniteit een juridisch 
begrip is (pag. 5) wijst hij er met na
druk op dat de feitelijke machtsver
houdingen een wezenlijk element van 
het soevereiniteitsbegrip vormen (pag. 
6/7). Zich vervolgens beperkend tot 
de binnenstatelijke soevereiniteit, de 
soevereiniteit naar binnen (pag. a/9), 
ontwikkelt de auteur de stelling dat de 
staat grotendeels zijn soevereiniteit 
heeft verloren, als gevolg van het feit 
dat naast de feitelijke machthebber 
"staat", vele andere feitelijke macht
hebbers zijn opgetreden. Weliswaar kan 
slechts de staat beslissingen nemen die 
bindend zijn voor de nationale samen
leving als geheel (pag. 11), maar deze 
beslissingen kunnen slechts worden 
genomen indien belangrijke andere 
machthebbers in de samenleving daar
mee instemmen (pag. 14/15). Onder die 
machthebbers zijn a.o. te rekenen de 
werkgevers- en werknemersorganisa
ties, zonder welker medewerking wet
telijke voorschriften of beleidsbeslis
singen van andere aard met betrekking 
tot de lonen niet of nauwelijks te reali
seren zijn. Te denken is aan de gang 
van zaken rondom het centraal ak
koord. 

Het beschreven verlies van de soeve
reiniteit laat de staat nog slechts een 
reservefunctie, naast het feit dat hij 
onmisbaar blijft voor de centrale be-

sluitvorming, door Prakke aangeduid 
als officialiteit (pag. 11, 25)1. Hij wijst 
op het daaraan verbonden gevaar dat 
de staat zelfstandig weinig meer tot 
stand kan brengen, d.w.z. zonder de 
medewerking van de (sterk) georgani
seerde deelbelangen, die veelal onder
ling tegenstrijdige doeleinden nastre
ven, waardoor het algemeen belang of 
de (vitale) belangen van de zwakkere 
groeperingen in de knel komen (pag. 
14, 25). 

De auteur wil zich bij een dergelijke 
platformfunctie van de staat niet neer
leggen. Daarom bepleit hij bestudering 
door de staatsrechtswetenschap van 
de afbakening tussen staatsmacht en 
overige maatschappelijke - econo
mische en technische - macht: ter 
wille van een aanvaardbare behartiging 
van het algemeen belang, van het wel
zijn van de gehele bevolking is een 
voldoende mate van zelfstandige 
staatsmacht onmisbaar (pag. 29). 

Kanttekeningen 

Prakke's heldere en boeiende rede 
noodt tot het maken van enige kant
tekeningen. Vooreerst kan de vraag 
worden gesteld of, door sterk de na
druk te leggen op het feitelijke machts
element in het soevereiniteitsbegrip, 
dit begrip niet van een eveneens es
sentieel kenmerk, het juridiSche, wordt 
beroofd. Kan men niet blijven stellen: 
juridisch is de staat soeverein; de 
hoogste en enig oorspronkelijke be-
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voegdheid tot gezagshandhaving en 
rechtsvorming bestaat nog immer; de 
andere - feitelijke - "machten" zijn 
daartoe niet bevoegd. Uitgaande van 
die bestaande bevoegdheid rijst eerst 
de vraag in hoeverre uitoefening daar
van wordt aanvaard, gelegitimeerd door 
de aan die uitoefening onderworpenen. 

De door Prakke gereleveerde proble
matiek kan dan ook worden benaderd 
vanuit legitimatie-oogpunt. Wellicht 
komt men dan tot de conclusie dat o.a. 
het stelsel van evenredige vertegen
woordiging, de wijze waarop een rege
ring tot stand komt, alsmede de trage 
wetgeving, aan die legitimatie afbreuk 
doen, méér dan het bestaan van diverse 
feitelijke machten. Met andere woor
den, het staatsrechtelijke besluitvor
mingsproces binnen de staatsrechtelij
ke bevoegdheid schiet tekort in legi
timatie. 

Een tweede opmerking: Prakke onder
scheidt alomtegenwoordigheid van 
de staat nadrukkelijk van staatsmacht: 
de alomtegenwoordigheid is geen teken 
van "feitelijke" soevereiniteit. Daaren
tegen kan zij m.i. wel beschouwd wor
den als uitdrukking van juridische soe
vereiniteit. De bevoegdheid van de 
staat komt daarin (onafhankelijk van 
de feitelijke mate waarin dit geschiedt) 
immers naar voren. Aldus is, bijv. in 
vergelijking met de vorige eeuw, aan 
de soevereiniteit van de staat, d.w.z. de 
niet afgeleide bevoegdheid tot rechts
vorming, meer en meer uitdrukking ge
geven op gebieden waar voorheen 

staatsinmenging uit den boze werd ge
acht (bijv. subsidies met eraan ver
bonden voorwaarden op allerlei ge
bied). 

Ten derde: interne soevereiniteit lijkt 
moeilijk los te maken van externe soe
vereiniteit (in feitelijke en juridische 
zin). Waar de staat niet meer de vol
ledige bevoegdheid heeft, noch feite· 
lijk in staat is van buiten komende 
macht (juridische en feitelijke) uit zijn 
territoir te weren (bijv. EG), neemt de 
interne bevoegdheid en daarmee de 
feitelijke macht tot controle en regu
lering van die macht af. Prakke laat 
deze relatie welbewust buiten beschou
wing. Zij zou echter, uit staatsrechte
lijk oogpunt, verhelderend hebben ge
werkt. 

Ten slotte: staatsrechtsbeoefening is 
beoefening van het recht. Feitelijke 
machtsverhoudingen zullen daarbij in 
het oog moeten worden gehouden. 
Vooralsnog zou ik echter niet willen 
pleiten voor politiek recht in plaats 
van staatsrecht. Daartoe komt men 
licht door de nadruk te leggen op de 
bestudering van feitelijke machts- of 
invloedsconcentraties. Voorop zou 
moeten staan: waar berust de juridi
sche macht, de bevoegdheid, hoe 
wordt deze juridisch toegekend en be
perkt, waar en waarom leidt uitoefe
ning ervan schipbreuk? 
Ook dan is het staatsrecht nog geens
zins leeggelopen. 

C. A. J. M. Kortmann* 

• Mr. Kortmann is verbonden aan de Stafafdeling Wetgevingszaken van Rljkswaterstaat. Te. 
voren was hij wetenschappelijk medewerker (staatsrecht) aan de JUridische Faculte,I~, van d.~ 
Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar hij in 1971 promoveerde op het proefschrift "Egallte) 
en 'Défense', een rechtsvergel(jkend onderzoek naar enIge algemene rechtsbeginselen . (Red .. 
1 Dit is overigens geenszins een nieuw verschijnsel: altijd bestond een groot gedeelte van de 
staatsactiviteit uit bezegeling van wat burgers resp. organisaties reeds hadden uitgevochten. 
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Representatie en participatie 
Prof. mr. F. H. van der Burg: "Representatie en participatie" (bewerking van een 
op 31 augustus 1973 gehouden lezing voor de NKV-studiedagen te Gemert); 

;t uitg. Kluwer, Deventer; 1974; 37 pag.; f 5,25. 

• 

De Tilburgse hoogleraar, die reeds 
verscheidene publikaties rondom het 
thema democratie het licht heeft doen 
zien, zet vooreerst uiteen dat demo
cratie niet gezien moet worden als 
regering door het volk, maar noodza
kelijk inhoudt regering door - geko
zen - vertegenwoordigers (pag. 5-10). 
De vertegenwoordiging wordt in be
langrijke mate door het kiesstelsel be
paald. Het huidige systeem van even
redige vertegenwoordiging (EV), inge
voerd in 1917, zonder dat de conse
quenties ervan ten aanzien van de 
regeringsvorming goed zijn doordacht, 
leidt, volgens de auteur tot politieke 
verbrokkeling en dientengevolge moei
zaam parlementair werk, gering tegen
spel tegen de regering en gecompli
ceerde kabinetsformaties (pag. 10-16). 

Van der Burg betwijfelt of de veel ge
hoorde eis dat een kiesstelsel de bur
ger in de gelegenheid moet stellen 
voor een bepaalde regering te kiezen, 
een reële is. Niet de kiezers kiezen, 
onder welk stelsel ook, daar hun uit
spraak immers door politici is bewerkt, 
vóór of na de verkiezingen. Wel koes
tert de schrijver ernstig bezwaar tegen 
het feit dat onder het huidige stelsel 
het regeringsprogramma in alle haast 
en via allerlei compromissen tussen de 
vóór de verkiezingen afzonderlijk op
getreden partijen tot stand moet wor
den gebracht. Aldus berust de - ge
ringe - kracht van de regering op 
een continue reeks van compromissen 
en op de vrees voor regeringloosheid. 

Om hierin verbetering aan te brengen, 
om de kracht van de politiek ten op
zichte van het ambtelijk apparaat en 
de economie te versterken, bepleit 
Van der Burg het verlaten van het 
EV-stelsel. Binnen dit stelsel verwacht 
hij van de politieke partijen geen heil, 

daar partijconcentratie leidt tot stem
menverlies. Daarom moet aangedron
gen worden op een kiesstelsel dat de 
vorming bevordert van een Kamermeer
derheid die de basis biedt voor spoe
dige formatie van een krachtig kabinet 
(pag. 16-23). 

Vervolgens gaat de auteur in op de 
inspraak en de openbaarheid. Hij wijst 
er op dat inspraak en representatie 
in beginsel wel verenigbaar zijn. Aan 
de inspraak is echter een zodanig 
aantal problemen verbonden - zeer 
uiteenlopende adviezen, het gevaar 
van overheersing door militante groe
pen, tegengestelde belangen, even
tuele uitschakeling van de gekozen 
vertegenwoordiging -, dat nog geens
zins duidelijk is welke betekenis zij 
in het beleidsvormingsproces moet 
en kan hebben. Ook de openbaarheid 
bevat gevaren, daar zij de politieke 
besluitvorming doet verschuiven naar 
een eerder tijdstip. AI met al uit de 
schrijver twijfel aan de oplossing van 
de participatieproblematiek door mid
del van, wat hij noemt, modieuze ex
perimenten met inspraak en openbaar
heid (pag. 24-32). 

Tot besluit zoekt de auteur voor het 
gebrek aan participatie een remedie 
in de zogenoemde plaatsvervangende 
burger/üke bekwaamheden. De burgers 
- die alléén onvoldoende deskundig
heid, tijd en faciliteiten hebben om 
problemen zichtbaar te maken, een 
oplossing voor te stellen en deze te 
bepleiten - moeten zich verenigen, 
hulp van anderen inroepen om feilen 
en problemen in de huidige gecom
pliceerde maatschappij aan te duiden. 
Aldus zou de kritiek dat de represen
tatieve democratie in feite elite-rege
ring is, wellicht kunnen worden weer
legd (pag. 33-37). 
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Op- en aanmerkingen 

Het gemakkelijk leesbare boekje geeft 
een beknopt overzicht van de beteke
nis en de staatsrechtelijke functie van 
begrippen als .. volk", .. representatie" 
en .. kiezer". Reeds daarom verdient 
het de aandacht. Daarnaast doet de 
relativering van de inspraak- en open
baarheidsmode weldadig aan. Ook met 
het pleidooi voor het verlaten van het 
EV-stelsel, althans van het huidige, 
kan worden ingestemd. De reacties op 
de onlangs uitgebrachte Regeringsnota 
inzake de grondwetsherziening zullen 
wellicht uitwijzen of op verandering 
enige kans bestaat. Daarbij zou ik 
slechts willen opmerken dat het kabi
net er m.i. beter aan had gedaan een 
districtenstelsel à la vóór 1917 voor te 
stellen (twee ronden) in plaats van de 
halfslachtige oploSSing die het in de 
nota voorstaat. 

De stelling dat een kiesstelsel de bur
ger nimmer in de gelegenheid kan 
stellen een bepaalde regering te kie
zen, daar hij hoe dan ook "gestuurd" 
wordt door de politieke partijen, ver
dient bijzondere aandacht, nu door 
sommige politici een stelsel van split
vote wordt voorgestaan: één stem voor 
de Kamer, één voor de regering. Van 
der Burgs argumenten stemmen de 
voorstanders van een dergelijk stelsel 
wellicht nogmaals tot nadenken. 
Bij de plaatsvervangende staatsburger
lijke bekwaamheid meen ik een vraag
teken te mogen zetten. Indien zij func
tioneert vormt zij een - gedeeltelijke 
- oplossing. Maar ik betwijfel of zij 

in enigszins voldoende mate zal kunnen 
functioneren. Zij vraagt véél, wellicht 
te veel energie en interesse enerzijds, 
anderzijds ontstaat licht het gevaar dat 
degenen die de plaatsvervangende bur
gerlijke bekwaamheden uitoefenen, 
worden tot pressie- of actiegroepen, 
waarmee men weer in de inspraakfiguur 
belandt, waarover de schrijver juist de 
nodige twijfels uit. Misschien ligt er een 
- gedeeltelijke - oploSSing in ver
gaande decentralisatie op bepaalde ge
bieden, of - om een oude term te ge
bruiken - in een herleving van de 
"soevereiniteit in eigen kring". 

Ten slotte een kanttekening bij de 
uitspraak dat de vertrouwensregel van 
het parlementair stelsel uitgebreid zou 
moeten worden met de regel dat het 
parlement enige regering moet gedo
gen. Deze uitspraak lijkt slechts in 
zoverre juist, dat zij aanduidt dat het 
formeren van een nieuw kabinet onder 
het EV-stelsel veelal een zo gecom
pliceerde affaire is, dat men het voor
deliger acht het zittende kabinet maar 
te tolereren. De uitspraak wekt echter 
ook de indruk dat de kleur of het be
leid van het kabinet er geheel niet toe 
doen. Het wekken van die indruk lijkt 
minder juist. Extreme uitwassen kun
nen nog immer worden weggesnoeid. 
Opzeggen van het vertrouwen is daar
toe nog altijd voldoende. Wel krijgt 
men dan wellicht een kabinet terug, 
gebaseerd op dezelfde coalitie. De per
sonen echter (kunnen) worden ver
vangen. Ook dat is van belang. 

C. A. J. M. Kortmann* 

• Zie Voor de personalia van mr. Kortmann de notitie bij de voorgaande recensie. (Red.). 

Gedachten over polarisatie 

H. Faber: .. Kiezen of delen - gedachten over polarisatie"; uitg. Boom, Meppel; 
1973; 135 pag.; f 9,50. 

"Het is onmiskenbaar dat polarisatie 
tot de verontrustende ontwikkelingen 
in onze na-oorlogse samenleving be-

hoort. (-) Moderne sociologen als 
Coser hebben aangetoond, dat conflic
ten niet altijd betreurd behoeven te 
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worden, ja dat zij een duidelijke sociale 
functie vervullen. Wanneer wij dus van 
een verontrustende ontwikkeling spre
ken, bedoelen wij die strijd tussen twee 
partijen welke de naam polarisatie ge
kregen heeft en gepaard gaat met het 
zodanig toespitsen van tegenstellingen 
dat van een sociale dysfunctie gespro
ken moet worden. Met polarisatie gaan 
intolerantie, rigiditeit, het veroveren van 
machtsposities en vaak ook een 'agres
sieve backlash' gepaard." 

De 67-jarige godsdienstpsycholoog 
prof. dr. H. Faber geeft deze indringen
de omschrijving van het verschijnsel 
polarisatie in de inleiding van dit boek. 
Het is slechts de omschrijving van 
uiterlijkheden en gevolgen van de pola
risatie, die in dit bestek bondig kan 
worden weergegeven. Een spookbeeld 
waarvan rechtgeaarde maatschappe
lijke, kerkelijke en politieke hervor
mers, die de polarisatie wellicht ooit 
als strijdmiddel hebben gehanteerd of 
gepropageerd, slechts met afgrijzen 
kennis zullen kunnen nemen. 

Veel boeiender is de diepgaande ana
lyse die prof. Faber in "Kiezen of 
delen" geeft van de culturele, histori
sche, psychologische en zelfs theolo
gische gegevens die tot polarisatie 
kunnen leiden, het verloop van een 
conflictproces en - vooral - de mo
gelijkheden en moeilijkheden die zich 
voordoen bij een zo bevredigend mo
gelijke oplossing ervan - of niet. De 
nadruk die hij op dit laatste aspect 
legt, kenmerkt ongetwijfeld de grote 
waarde van Fabers studie. Polarisatie 
is in de Westelijke cultuur en in dit 
tijdsbestek een vanzelfsprekendheid, 
zeg je na lezing van de psychologische 
verklaringen van Faber, waarin hij tal 
van vakgenoten uitvoerig aanhaalt en 
waarvoor een indrukwekkende hoeveel
heid literatuur werd geraadpleegd. 

Toch zijn er andere hoofdstukken en 
passages, waarin hij uitvoerig via peda
gogische en politieke (wettelijke) mid
delen probeert oplossingen aan te 

geven: "Hoe komen we uit de polari
satie", "Hoe komen we de polarisatie 
te boven, tot een produktief gemeen
schapsleven?" 

Polarisatie in de praktijk 

Om dit laatste, actuele en praktische 
probleem even vast te houden is het 
in deze korte bespreking misschien 
verhelderend het concrete voorbeeld 
van een polariserend conflict te noe
men waaraan prof. Faber een apart 
hoofdstuk wijdt. De rector van een 
christelijke scholengemeenschap raakt 
in moeilijkheden met de plaatselijke 
kerke raad over zijn plannen voor een 
nieuwe methode bij seksuele voorlich
ting op school. Door allerlei oorzaken 
komt er geen echt gesprek tot stand, 
ook niet nadat de hulp van een be
middelaar is ingeroepen. Het conflict 
blijft, en achteraf is er sprake van ver
harding van standpunten, van toegeno
men polarisatie die min of meer on
zichtbaar doorsmeult. Er is geen dui
delijke confrontatie geweest, conclu
deert Faber; geen open discussie die 
de partijen dichter tot elkaar had kun
nen brengen. 

Hierbij moest ik denken aan het in de 
Nederlandse politiek sluimerende me
ningsverschil over de verkleining van 
inkomensverschillen. "Konden we maar 
eens een gedegen discussie voeren 
over uitgangspunten en doelstellingen", 
verzuchtte KVP-Ieider Andriessen on
langs. Daaruit proef je een gebrek aan 
informatie van de kant van het kabinet, 
een gebrek aan uitwisseling van ideeën 
over een op zichzelf wenselijke zaak, 
een soort machteloosheid van een aan
tal betrokkenen omdat de mogelijkheid 
ontbreekt de eigen standpunten over 
het voetlicht te brengen op een tijd
stip dat er nog ruimschoots gelegen
heid bestaat om die eigen standpunten 
zo mogelijk van reële invloed te doen 
zijn op het standpunt van de tegenstan
der. 
Het boek van Faber is voor het over
grote deel toegesplitst op de polari-
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satie in de kerken, die volgens hem 
grotendeels is te wijten aan ambivalen
tie: de samenwerking van qua gezind
heid en progessiviteit ver uiteenlopen
de groepen. 

Een wezenlijke oorzaak van de polari
satie in onze maatschappij is trouwens 
het creatief-dynamische karakter en de 
openheid van de Westelijke cultuur, 
aldus Faber. Die cultuur heeft als ka
raktereigenschap dat zij van binnenuit 
kan veranderen. Bepaalde groepen 
mensen zullen in een ontstane burger
lijke samenleving steeds moeite heb
ben met het aanvaarden en verwerken 
van veranderingen - een zich ontwik
kelend angstgevoel tegenover het ge
vaar van chaos en "de machten van 

het kwaad". Zo bezien een ideale 
voedingsbodem voor polarisatie, die 
evengoed op de politiek als op de 
moderne experimentele levenshouding 
in de kerken van toepassing is. 
In zijn boeiende studie pleit Faber voor 
een "dieper doorleven van de Exodus
situatie waarin wij met onze samenle
ving en onze kerken gekomen zijn, een 
situatie waarin wij allen elkaars lotge
noten zijn". Het wekken van bereidheid 
om naar elkaar te luisteren en met 
elkaar in een experimentele houding 
aan de toekomst te werken, is volgens 
de schrijver de enige manier om aan 
de polarisatie "die alles stagneert en 
niets oplost", te ontkomen. 

Th. W. Westerwoudt* 

• De heer Westerwoudt is politiek redacteur van NRC-Handesblad. (Red.). 

Openbaar en bijzonder onderwijs samen? 
Mr. F. W. M. van der Ven: "Openbaar en bijzonder onderwijs samen?"; uiig. 
Tjeenk Willink, Zwolle; 1973; 127 pag.; f 15,-. 

Sinds de overheid door het opnemen 
van de vrijheid van onderwijs in de 
Grondwet van 1848 het onderwijsmono
polie prijsgaf, heeft er een dUidelijk 
juridisch onderscheid bestaan tussen 
het van de overheid uitgaande onder
wijs en het onderwijs dat niet van over
heidswege gegeven wordt. Dit onder
scheid werd tijdens de schoolstrijd en 
bij het sluitstuk van die schoolstrijd, 
de pacificatie, benadrukt. De als uit
vloeisel van de pacificatie tot stand 
gekomen financiële gelijkstelling van 
het bijzonder met het openbaar onder
wijs, waardoor het op gelijke voet als 
dit laatste wordt bekostigd, heeft ge
voerd tot een complexe en gedetail
leerde wetgeving die ook het bijzonder 
onderwijs omvat en die de intense 
overheidsbemoeiing met dit onderwijs 
regelt. In die zin is er wel eens gespro
ken van een "veropenbaring" van het 
bijzonder onderwijs. 

De Grondwet bepaalt dat bij de rege-

ling van het bijzonder onderwijs de 
vrijheid van dit onderwijs betreffende 
de keuze van de leermiddelen en de 
aanstelling van de leerkrachten wordt 
geëerbiedigd. 

Stichtten voorheen de onderscheiden 
levensbeschouwelijke richtingen ook 
binnen het bijzonder onderwijs steeds 
hun eigen scholen, de laatste tijd heeft 
het verschijnsel van de samenwer
kingsschool zijn intrede gedaan, waar
bij twee of meer levensbeschouwelijke 
richtingen gezamenlijk een school op
richten, met de uitgesproken bedoeling 
dat ieder van die richtingen wat de 
inhoudelijkheid van het onderwijs be
treft aan haar trekken komt. Voor de 
samenwerkingsschool waaraan de over
heid op deze basis participeert, is door 
de toenmalige staatssecretaris van On
derwijs, mr. C. E. Schelfhout, de term 
lerlium ingevoerdl . 

In het voorliggende werk tracht de 

64 
Politiek perspectief, juli/augustus 1974 

au 
te' 
va 
sc 

Ve 
be 
he 
mi 
wi 
aa 
dE 
se 
ze 

D, 
H, 
rir 
Ie 
de 
Ie 
of 
o 
d, 
kE 
W 

N 
Vi 

Ol 

st 
VI 

Ol 

d 
p, 

el 
0' 

n 

V 

Ir 
d 
o 
ie 
rr 
'v 
e 
s 
o 
a 
c 
n 
c 

f 



auteur voornamelijk de juridische vraag 
te beantwoorden of binnen het kader 
van de huidige wetgeving de tertium

school mogelijk is. 

Voorop dient gesteld, dat het niet de 
bedoeling is dat met de invoering van 
het tertium de andere bestaande vor
men van openbaar en bijzonder onder
wijs zullen verdwijnen. Zoals de naam 
aangeeft, is het een "derde weg" naast 
de bestaande en niet een eenheids
school waarin de twee andere vormen 
zouden moeten uitlopen. 

De feitelijke ontwikkeling is er dus. 
Het boek vangt aan met de constate
ring: "Er bestaan samenwerkingsscho
len, waar ook de overheid aan mee
doet in ons land en via officiële kana
len zijn er nog veel meer in oprichting 
of is hun subsidiëring aangevraagd". 
Dit betekent dat hier een taak ligt voor 
de jurist om na te gaan of deze ontwik
keling in overeenstemming is met, dan 

c. wel naast en buiten de wet plaatsvindt. 

Nu is het juridisch aspect slechts een 
van de diverse aspecten die aan deze 
ontwikkeling vastzitten. Een juridiSche 
studie is dus noodzakelijkerwijs on
volledig en beperkt, zij het daarom niet 
onbelangrijk. Aan de diverse aspecten 
die de auteur aan het probleem zjet: 
pedagogische, psychologische, kate
chetische en sociologische, zouden wij 
overigens één aspect willen toevoegen, 
nl. het politieke. 

Voedingsbodems 

In het boek worden verschillende voe
dingsbodems geconstateerd die tot het 
ontstaan en de ontwikkeling van de 
idee van de samenwerkingsschool en 
met name het tertium aanleiding geven. 
Vooreerst is daar het verschijnsel dat 
er steeds meer en op velerlei gebied 
sprake is van samenwerking tussen 
overheid en burgers. En, zo stelt de 
auteur, het zou verrassend zijn als het 
openbaar en het bijzonder onderwijs 
niet in dit proces van herintegratie van 
onze samenleving zouden delen. 

Voorts verzet de auteur zich tegen 
de idee dat de Grondwet een tegen
stelling tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs zou willen hebben creëren. 
Zonder dat men hoeft te spreken van 
een tegenstelling, hetgeen associaties 
oproept met de gevoerde strijd - in 
die zin beoogde de grondwetswijziging 
van 1917 de tegenstelling juist op te 
heffen -, moet o.i. zeker gesteld wor
den dat het grondwetsartikel ongetwij
feld beoogde een diepgaand onder
scheid te maken - te bestendigen -
tussen het van de overheid uitgaande 
onderwijs en het "bijzonder" genaamd 
onderwijs. 

Een ander motief is de medeverant
woordelijkheid van alle burgers - met 
name de in diverse kerkelijke stukken 
van de laatste tijd naar voren gebrach
te verantwoordelijkheid van de katho
liek voor het algemeen welzijn -, de 
medeverantwoordelijkheid dat ook an
deren aan hun trekken komen. 

Interessant is de beschouwing over de 
vraag of - nog een "voedingsbo
dem"? - in het onderwijsartikel van 
de Grondwet een zgn. "sociaal grond
recht" ligt opgesloten. Kort uitgedrukt 
kan men de sociale grondrechten van 
de burger omschrijven als de plicht 
van de overheid om de materiële voor
waarden te scheppen waardoor de bur
gers in staat gesteld worden om - met 
name - van de hun toekomende 
"klassieke" grondrechten te genieten. 

Inderdaad kan men o.i. constateren dat 
de uitwerking van de vrijheid van on
derwijs in de financiële gelijkstelling 
een sociaal grondrecht in deze beteke
nis oplevert. De duidelijke implicatie is 
dan dat degenen die een tertium wen
sen, daar gewoon recht op hebben. 
Hoewel daar in dit verband niet verder 
op kan worden ingegaan, zou men o.i. 
meer oog moeten hebben voor de 
paradoxale toestand dat naarmate men 
het begrip "sociaal grondrecht" uit
breidt, men het des te meer blootstelt 
aan beperkingen die voortvloeien uit 
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de afweging van prioriteiten bij de 
bekostiging. Want - ietwat ongenuan
ceerd gezegd - de realisering van de 
sociale grondrechten is naast een 
kwestie van "atmosfeer" een kwestie 
van financiën. Het zou daarom o.i. aan
beveling verdienen het begrip "sociaal 
grondrecht" in zijn oorspronkelijke be
tekenis te handhaven, nl. die van reali
sering van de ..Freedom hom want", 
zoals het recht op arbeid, op de oude
dagsvoorziening, op uitkeringen tijdens 
ziekte, e.d. 

Grondslag 

De tertiumschool is in de ogen van de 
auteur "nog experimenteel" en "een 
nader te omschrijven ideaal". Toch 
moet men weten wat men beoogt. 

De schrijver ziet als kenmerkend voor 
de samenwerkingsschool (en dus van 
het tertium), dat z[j aan godsdienst 
en levensbeschouwing uitdrukkelijk 
aandacht besteedt. 

Op grond van een historische beschou
wing over de neutraliteit van de open
bare school komt de auteur tot de 
conclusie dat in de bestaande open
bare school de samenwerkingsschool 
niet te realiseren is, en wel op grond 
van de uitwerking, zoals die feitelijk 
plaats heeft gehad, van de in de 
Grondwet aan de openbare school op
gelegde neutraliteit. Dit is de zgn. 
negatieve neutraliteit. Merkwaardig is 
wel - en niet geheel logisch, gezien 
zijn opvattingen over de verhouding 
tussen de wet en de maatschappelijke 
ontwikkeling - dat de auteur hier niet 
de mogelijkheid schijnt te zien van een 
ontwikkeling van de huidige openbare 
school naar een die de relatieve neu
traliteit aanhangt. 

Waarborgen 

Er zijn nogal wat waarborgen die vol
gens de auteur van de samenwer
kingsschool moeten worden verlangd, 
nl.: 

- dat de ontwikkelingsgang van im-

pliciete naar expliciete katechese 

kan worden afgelegd; 

dat wat de katholieke katechese be

treft een bevoegd r.k. katecheet zal 

optreden, die in het geheel van de 
school kan functioneren; 

dat er in het onderwijs naar wordt 

gestreefd het eigene van de ontwik

kelingsgang van iedere leerling te 

eerbiedigen en hem hulp te geven; 

dat er tussen gezin en school een 

levendige relatie wordt nagestreefd 

met het oogmerk dat de ouders het 

primaat van de opvoeding hebben. 

In feite komt dit neer op de realisering 
van de - ideale - katholieke school 
binnen het tertium. In feite betekent 
het ook dat er van de homogeen katho
lieke school geen "offers" worden ge
vraagd om als component van een ter
tium op te treden, terwijl van een 
"openbare component" wel degelijk 
tenminste het afstappen van de nega
tieve neutraliteit zou worden geëist. De 
vraag is of de ontwikkelingen in het 
veld aan dit ideaal voldoen, maar ook 
of dit reëel is. 

Als ander bezwaar kan worden aange
stipt dat indien men volhoudt dat con
fessioneel onderwijs niet slechts een 
kwestie is van katechese, al dan niet 
in het leerplan opgenomen, de waar
borgen die de auteur - terecht - als 
voorwaarden stelt op het gebied van 
het katechese-onderwijs, maar een deel 
van het probleem oplossen, nl. dat van 
het katechese-onderwijs, en niet dat 
van de overige vakken. Hebben wij 
van katholieke zijde niet steeds vol
gehouden dat confessioneel onderwijs 
"meer is dan onderwijs in profane 
vakken plus katechese"? 

Beheersvorm 

Omtrent de juridische problemen rond
om de beheersvorming van de tertium
samenwerkingsschool schreven wij 
reeds in Politiek perspectief, novem-
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ber/december 1973. Kort gezegd kwam 
het er op neer dat alle deelname van 
de burger aan de overheidstaak de 
aard van de beheersvorm - een pu
bliekrechtelijke - niet veranderde. 
Ook zagen wij een, historisch wel 
degelijk gewenste, koppeling tussen de 
beheersvorm en de "inhoudelijkheid". 

Interessant is daarom de vraag die de 
schrijver stelt - en ontkennend be
antwoordt -, nl. of het beslist nodig 
is dat de overheid rechtstreeks in het 
bestuur (van de openbare school) mee
spreekt. Hier toont de auteur weer wèl 
een grotere eerbied voor de grond
wetstekst dan men op grond van zijn 
uitgangspunt zou verwachten: "De 
tekst van de grondwet houdt zich bui
ten de bestuursstructuur van de open
bare school". 

Hoewel toegegeven kan worden dat 
wat de inhoudelijkheid en de grond
slag betreft openbaar onderwijs zou 

( kunnen worden gegeven aan een 
school die niet van de overheid uitgaat, 
wil het ons toch voorkomen dat de 
Grondwet juist de koppeling heeft ge
wild. Een niet van de overheid uit
gaande school die wat de grondslag 
van het onderwijs betreft gelijk is aan 
de openbare school, is geen openbare 
school. 

Beleidsconclusies 

In zijn "Conclusies voor het beleid" 
komt de schrijver tot de slotsom dat 
de Grondwet voldoende ruimte biedt 
om een feitelijke start van de tertium
school mogelijk te maken. "Daarmee is 
niet gezegd, dat het grondwetsartikel 
over het onderwijs nu zo helder ge
formuleerd is en voor de omstandig
heden van vandaag doorzichtig. Deze 
studie toont het tegendeel aan, zodat 
een verbeterde redactie alleszins is 
aan te bevelen. Maar zij is niet 
dwingend noodzakelijk om überhaupt 
met een tertiumschool te kunnen star
ten." 

Niet onjuist stelt de auteur dat deze 
opvatting afhankelijk is van de opvat
ting die men over het karakter van de 
Grondwet heeft. De meningen zijn 
daarover niet eensgezind: is de Grond
wet een politiek program, een staat
kundig structuurplan en regelmecha
nisme, de behoeder van de status quo, 
het middel om politieke innovatie af 
te dwingen? Ongetwijfeld zal men, al 
naargelang de opvatting die men over 
de functie van de Grondwet heeft, er 
minder of meer de mogelijkheid van 
een "rek" in zien om kennelijk niet 
door haar beoogde ontwikkelingen 
mogelijk te achten. 

De verdere conclusies voor het beleid 
van de overheid die de schrijver 
oppert, zijn: de instelling van een 
staatscommissie met de opdracht na te 
gaan óf en op welke voorwaarden de 
tertiumschool bestaansrecht heeft, ter 
zake concrete voorstellen te doen, 
voor zover nodig aan te geven welke 
wetswijzigingen nodig zijn en welke 
wijzigingen in de bestaande subsidie
systemen moeten worden aangebracht. 
Voorts: experimenten op het gebied 
van de tertiumschool op te zetten en 
de in het land bestaande scholen die 
tertiumscholen pretenderen te zijn, 
geen andere erkenning te geven dan 
die van de traditionele openbare of 
bijzondere school al naargelang de be
heersvorm. 

Ook voor de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad bevat dit hoofdstuk enkele 
beleidsvoorstellen, die hoofdzakelijk 
aansluiten bij het voorgaande, maar 
dan gericht op het katholieke onder

wijs. 

Ondanks kritiek op enkele uitgangs
punten van deze studie kan men con
stateren dat haar verdienste is, dat zij 
de discussie over het tertium op gang 
kan brengen. Zij bevat daartoe waar
devolle aanzetten. De beperking tot 
het juridische aspect en de noodzake
lijkerwijs summiere maar interessante 
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-
aanknopingspunten met andere disci
plines maken een multidisciplinaire 
aanpak van het probleem wenselijk. 

Over het juridische aspect is trouwens 
evenmin het laatste woord gezegd. 

E. B. N. de Los Santos* 

• Mr. drs. de los Santos. lid van de Stuurgroep OnderwUs en Wetenschappen van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming, is juridisch medewerker van het Centraal Bureau voor het Katho
liek Onderwijs en redactioneel medewerker van "Het Schoolbestuur". (Red.). 
1 Zie "Tertium datur - staatssecretaris Schelfhout over de samenwerkingsschool". in "Poli· 
tiek perspectief". januari/februari 1973. 

Geïntegreerd voortgezet onderwijs 
G. Bloo. P. H. van Huizen en H. G. de Jong: "Laat doorgaan - een diskussienota 
over geïntegreerd voortgezet onderwijs"; publikatie van de Landelijke Pedago
gische Centra te Den Bosch; 1973; 151 pag.; f 5,25 (excl. portokosten). 

De voorliggende nota kan men niet los 
zien van de discussies rond de midden
school, die de laatste tijd in alle felheid 
worden gevoerd, ook al komt de term 
"middenschool" er nauwelijks in voor. 
Als men weet hoe kritisch men in 
sommige kringen tegenover de midden
school staat, hoeft het niet te verwon
deren, dat deze nota zeer tegenstrij
dige reacties oproept. 

Zo schrijft drs. Ria J. I. Bos in het 
Weekblad voor leraren van 6 juni 1 974 
over "een boeiende discussienota" die 
naar meer smaakt, over de "verade
ming rustig en weloverwogen het thema 
te zien behandelen dat tot nu toe meer 
misverstanden dan verstandige opmer
kingen heeft uitgelokt". Natuurlijk heeft 
zij ook wel enkele kritische opmer
kingen. Maar dan komt in de nummers 
van 13 juni en 20 juni van datzelfde 
weekblad het lid van de redactieraad 
drs. P. Hoogenboom aan het woord, 
wiens "jarenlang opgekropte ergernis" 
resulteert in een "forse uithaal", waar
bij hij de schrijvers vergelijkt met 
"welbespraakte marktkooplieden en 
handige kermisexploitanten". En even 
verder heten diezelfde schrijvers 
"doordrammers, ongeremd door enige 
levenservaring, zonder de ballast van 
zelfs maar een begin van wijsheid, ge
nadeloze profiteurs van het p .... b:ie~'G 
bijgeloof, die bezig zijn hel ünccirv\'UG. 
dat wij liefhebben en dienen, 10 torpe-

deren met hun illusies omtrent de totale 
omwenteling en aangaande de onfeil
baarheid van hun wetenschappelijke 
optiek (-) " , Overigens zouden deze 
citaten de indruk kunnen wekken, dat 
Hoogenboom uitsluitend de schrijvers 
en niet hun geschrift onder de loupe 
neemt. Dat is zeker niet waar, maar de 
schrijvers en de "maarschalken" in 
onderwijsland in het algemeen krijgen 
wel hun portie; dat wel. 

Deze nota is een discussienota, moet 
uitlokken tot discussie. Gelet op de 
reacties van Ria Bos en Hoogenboom 
is dat kennelijk gelukt. Graag wil ik in 
de volgende regels mijn bijdrage aan 
de discussie leveren. Dat betekent dat 
men geen systematische bespreking 
van het rapport kan verwachten, maar 
wel een aantal kritische opmerkingen 
rond enkele belangrijke, maar toch be
trekkelijk willekeurig gekozen thema's. 

Integratie en geïntegreerd onderwijs 

De discussienota handelt over geïnte
greerd onderwijs, dat ze (pag. 48 en 
114) stelt tegenover categoriaal onder
wijs. Daaruit blijkt reeds, maar het 
wordt op pag. 48 ook nog eens uit
drukkelijk neergeschreven, dat het gaat 
om een organisatievorm. Volgens de 
schrijvers is het in hun conceptie van 
socialisatie de enig mogelijke: "Binnen 
deze konceptie, waarin elke leerling 
aanvaard wordt zoals hij is, wordt een 
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kategoriaal opgebouwd schoolstelsel 
uiteraard tot een onmogelijkheid. Er is 
geen bijzondere 'philosophy' voor het 
geintegreerd onderwijs; de geformu
leerde visie impliceert dit onderwijs 

I reeds als organisatievorm van de socia
lisatie". Zoiets lijkt een erg overtui
gende "redenering" maar ik zou toch 
graag eens de premissen geëxpliciteerd 
zien die in de woorden "uiteraard" en 
"impliceert" verscholen zitten. 

Maar de term "geïntegreerd onderwijs" 
kan nog een ander probleem oproepen. 
Een niet al te kritische lezer zou de 
term "geïntegreerd" wel eens in ver
band kunnen brengen met het begrip 
"integratie", dat in het rapport een 
belangrijke rol speelt: met "interaktie" 
vormt het de sleutelbegrippen die we
zenlijk zijn voor elk ontwikkelingspro
ces (pag. 48). Juist omdat integratie 
een sleutelbegrip is voor elk ontwikke
lingsproces, mogen we de term "ge
integreerd" in geïntegreerd onderwijs'" 
niet relateren aan "integratie", waar
van elders in het rapport sprake is. 
Gaat men uit van een conceptie waarin 
een categoriaal schoolstelsel niet 
"uiteraard" tot de onmogelijkheden be
hoort, dan is "integratie" even goed 
een sleutelbegrip, hoort het althans te 
zijn. 

Integratie was al een begrip in het 
onderwijs voor er sprake was van ge
integreerd onderwijs zoals door de 
schrijvers van het onderhavige rapport 
bedoeld: men denke aan het werk van 
Olto, Dewey, Decroly, Kerschensteiner, 
Ligthart. Bovendien hadden zij het 
voordeel, dat hun omschrijvingen door
gaans meer-zeggend waren dan we nu 
aantreffen in "Laat doorgaan". Men 
leze bijvoorbeeld op pag. 30, als men 
wil weten wat integratie is: "Wij spre
ken van verwerking of integratie als 
deze signalen (die op de persoon in
werken; S.) in min of meer permanente 
gedragsveranderingen resulteren". Men 
kan zich afvragen wat nu nog het ver
schil is tussen "integratie" en "leer
processen", waarvan op pag. 29 ge-

zegd wordt dat ze "betrekkelijk perma
nente gedragsveranderingen opleveren 
als gevolg van oefening". Dit is overi
gens weer niet in overeenstemming 
met wat men leest op pag. 87, waar de 
schrijvers "Ieren opvatten als gedrags
verandering op grond van ervaring en 
oefening"! Overigens is dit maar een 
van de vele slordigheden en inconse
quenties die dit rapport ontsieren. 

Oud versus nieuw? 

"Aan het begin van het proces van 
vormgeving stellen wij de behoeften, 
doelen en mogelijkheden van het on
derwijsvragende en die van het onder
wijsbiedende systeem welbewust op 
één lijn, als twee onderscheiden en 
gelijkwaardige aspekten van de begin
situatie", aldus de schrijvers op pag. 
61, en zij vervolgen: "Onder begin
situatie verstaan we het geheel van 
gegevens die - bij voortduring - in
vloed uitoefenen op het onderwijsleer
proces". 

Het is bijzonder jammer dat onderwijs
hervormers deze leer wel preken, maar 
er vaak zelf niet naar handelen. Zij 
wijzen het bestaande systeem af (pag. 
21), zij kiezen "voor een ander onder
wijssysteem met andere doelstellin
gen". Van het bestaande systeem wor
den de fouten breed uitgemeten: het 
heeft een standenkarakter, het scheidt 
verbaal-theoretische en manueel-prak
tische vorming, het is bureaucratisch 
en centralistisch; de huidige school is 
een vakken- en luisterschool, ze is 
selectief en categoriaal. Met de invoe
ring van de Mammoetwet zijn er wel 
wat veranderingen gekomen, die echter 
"ongewenst" (pag. 21) dan wel "on
toereikend" (pag. 21/22) zijn. Is het 
niet een beetje naïef te denken, dat 
men alle andere problemen kan onder
vangen door er één, het categoriale 
karakter namelijk, aan te grijpen? Een 
niet-categoriale school kan toch zeker 
even goed central istisch en bureaucra
tisch beheerd worden, kan even goed 
een vakken- en een luisterschool zijn. 
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Men handelt inconsequent als men zich 
niet houdt aan het zelf gekozen uit
gangspunt, maar bovendien roept men 
weerstanden op, waardoor men het ge
stelde niet of met zeer grote moeite 
bereikt. Daarom is het niet verstandig 
als men bij het begin van een nieuwe 
vormgeving de behoeften, doelen en 
mogelijkheden van het onderwijsvra
gende en die van het onderwijsbie
dende systeem niet voorop stelt, als 
men er niet vanuit gaat dat er scholen 
en leraren, leerlingen en ouders, alsook 
leermiddelen en een maatschappelijke 
context zijn. Als we dat alles aandui
den als het "oude systeem", dat in 
stand gehouden wordt door "vooroor
delen", die we door onderzoek willen 
"ontmaskeren" (dit alles op pag. 23), 
waarna we een nieuw systeem aanbie
den, waarvan de uitgangspunten niet 
"vooroordelen" heten maar het etiket 
"philosophy of education" dragen, dan 
moeten we ons er niet over verwonde
ren, dat docenten (zie Hoogenboom) 
maar ook ouders en leerlingen de plan
nenmakers niet serieus nemen en even 
ongenuanceerd reageren als die plan
nenmakers poneren. Daardoor ontstaat 
een discussie in wel erg verschillende 
"soorten jargon", die nu niet direct een 
overmaat aan wederzijds begrip zal 
opleveren. 

Ik geloof niet zo gauw dat iets "funda
menteel" of "principieel" anders moet; 
en als het al zou moeten, kan het niet, 
want voor een revolutie in onderwijs
land krijg je bij wijze van spreken geen 
kip de straat op. Laten we ons daarom 
maar liever inzetten voor een continu, 
maar gestaag ontwikkelingsproces. 
Misschien niet zo erg spectaculair, 
maar op de duur wel het meest effici
ont, waarmee ik overigens bij de schrij
vers in ongenade zal vallen. Zij spre
ken op pag. 94 immers over "een 
aantal heersende misvattingen en sim
plifikaties en van de suggestie dat 
zonder diskontinuïteit de ontwikkeling 
van geintegreerd voortgezet onderwijs 
mogelijk zou zijn". Op pag. 105 volgt 

dan alles nog eens heel uitdrukkelijk 
geformuleerd: "Het gaat nu om een 
wezenlijk nieuw schooltype met een 
andere doelstelling, met een andere 
stofkeuze, een andere pedagogische 
en didaktische benadering, een andere 
schoolstruktuur, een andere tijd- en 
roosterplanning, een ander gebrUik van 
leermateriaal en een ander type school
gebouw". Gelukkig bekennen ze op 
pag. 112: "De dUidelijke witte vlekken 
in dit rapport liggen op het terrein van 
het kostenaspekt en op dat van de aan
wezige voorzieningen en hulpmidde
len". 

Wetenschappelüke aanpak 
Allereerst iets over de wetenschappe
lijke aanpak in dit rapport. Er is sprake 
van een duidelijke voorkeur bij de 
schrijvers voor een bepaald onderwijs
model (pag. 8). Het bestaande onder
wijssysteem wordt verworpen en er 
wordt een filosofie ontwikkeld waarin 
het bestaande stelsel "uiteraard" tot 
een onmogelijkheid wordt en die de 
gemaakte keuze impliceert (pag. 48). 
Men kan zich wel ernstig afvragen of 
zo'n aanpak de aanduiding "weten
schappelijk" verdient. Is het niet rede
lijker eerst de alternatieven te inventa
riseren, de uitgangspunten op te spo
ren die eraan ten grondslag liggen, 
daarna de voor- en nadelen van de 
verschillende uitgangspunten alsmede 
van de realiseringen en/of realiserings
mogelijkheden op te sporen om dan 
wellicht tot een beslissing te komen. 
Veel argumenten voor de ontwikkelde 
filosofie evenals voor de vormgeving 
(hoofdstuk IV) en de beleidsvraagstuk
ken (hoofdstuk V) put men uit litera
tuur. Opvallend is dat men daarbij geen 
gebrUik maakt van literatuur waarin 
vroegere pogingen om tot "Gesamtun
terricht" te komen zijn beschreven; ik 
noemde er eerder in deze bijdrage al 
enkele. Natuurlijk kan ik er begrip voor 
opbrengen, dat men zich beperkingen 
oplegt. Ik ben echter zo bang dat er 
eenzijdigheid ontstaat. Bovendien is de 
kans groot, dat men dingen gaat over-
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doen die in het verleden al uitvoerig 
bestudeerd of beproefd zijn. 
Nauw bij het voorgaande sluit aan een 
opmerking over de gebruikte termino
logie. Steeds maar weer ziet men in 

I zo'n studie een overvloed van nieuwe 
termen opduiken, dan wel oude termen 
waaraan de schrijver(s) een eigen in
houd gaan geven. In het voorgaande is 
,eeds gewezen op de termen "integra
tie" en "leerprocessen". Zo kan men 
zich ook afvragen of het invoeren van 
de term "gezond" zo verhelderend 
werkt. 
Het heeft wel iets aantrekkelijks deze 
term van toepassing te verklaren op 
individu èn sociaal systeem: "als meest 
globale doelstelling van het onderwijs" 
zien de schrijvers namelijk "de vorming 
van gezonde individuen voor een ge
zonde maatschappij" (pag. 7). Maar 
als we nu eens alleen op het individu 
letten, is een term als "volwassenheid" 
(Hoogveld, Langeveld, Perquin) dan 
niet meer-zeggend dan de "globale" 
aanduiding "gezond"? 
Tenslotte nog iets over de toepassing 
van wetenschappelijk onderzoek, zoals 
de auteurs zich dat voorstellen. Nadat 
ze hun voorkeur voor geïntegreerd on
derwijs hebben uitgesproken, zeggen 
ze (pag. 22): "Een dergelijke keuze 
kan nooit afhankelijk worden gesteld 
van de uitkomsten van wetenschappe
lijk onderzoek". Zij vervolgen: "Vóór 
het moment van de keuze kan onder
zoek de vooroordelen ontmaskeren, die 
het oude systeem in stand helpen hou
den. Erna kan het de instrumenten hel
pen ontwikkelen om de nieuwe doelen 
te bereiken. Maar de "philosophy" be
hoort, samen met de onderwijsdoelen 
die eruit voortvloeien, de wensen en 
de keuzen van een gehele generatie 
te vertegenwoordigen". De vraag ligt 
dan toch voor de hand hoe we die 
wensen en keuzen van een gehele ge
neratie te weten komen, "ontmaske
ren" misschien. Wellicht door een on
derzoek(je)? Zelfs als men langs demo
cratische weg overeenstemming wil be-

reiken over een algemene doelstelling 
(pag. 8), zal men moeten nagaan, 
welke procedure de voorkeur verdient 
bij het bepalen van de keuze, ook -
misschien zelfs: juist - als de "ver
antwoordelijkheid voor de keuzen (-) 
blijft voorbehouden aan de leden en 
de geledingen van de gemeenschap in 
de meest brede betekenis: de natie of 
de samenleving" (pag. 35). Overigens: 
waar haalt men na zo'n stellingname de 
moed vandaan om (in hoofdstuk 111) 
een "philosophy of education" te ont
wikkelen? 

School en samenleving 

In het voorgaande is ingegaan op de 
tegenstelling wetenschappelijk versus 
niet-wetenschappelijk. Er is echter een 
andere tegenstelling die hier doorheen 
speelt en derhalve onze aandacht ver
dient. Men kan zich namelijk afvragen 
op grond van welke soort argumenten 
beslissingen genomen (dienen te) wor
den, waarbij we tegenover elkaar kun
nen zetten: onderwijskundige enerzijds 
en sociale en/of politieke anderzijds. 
Men doet het namelijk wel voorkomen 
alsof de middenschool te rechtvaardi
gen is op grond van onderwijskundige 
argumenten. Ik geloof daar (vrijwel) 
niets van: het gaat namelijk om sociale 
of politieke argumenten. Men vergisse 
zich niet: daarmee is niets afgedaan 
aan de waarde van deze argumenten. 

Soms krijgt men wel eens de indruk, 
dat sommigen zulk soort argumenten 
niet acceptabel vinden en ze daarom 
èf terzijde schuiven als het om tegen
standers van de middenschool gaat, 
èf ze versluieren als het om voorstan
ders gaat. Daardoor wordt de discussie 
alleen maar vertroebeld. De schrijvers 
van het hier aan de orde zijnde rapport 
laten overigens geen misverstand be
staan over hun visie op de relatie 
school-maatschappij: men leze er 
hoofdstuk II (meer speciaal paragraaf 
2.3 op pag. 10) en hoofdstuk V maar 
op na. Dit leidt op pag. 33 tot de 
volgende omschrijving voor een onder-
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wijsfilosofie: "een samenhangend ge
heel van expliciete opvattingen over 
mens en samenleving, waaraan keuzen 
en beslissingen in het onderwijs kun
nen worden getoetst". 

Besluit 

In het voorgaande is een betrekkelijk 
willekeu,ige greep gedaan uit de vele 
punten die in dit rapport worden aan
gesneden. Vele uiterst interessante on
derwerpen zijn onaangeroerd gebleven. 
Natuurlijk is men geniegd allereerst 
die uitspraken te grijpen, waarmee men 
het niet of niet helemaal eens is. Maar 
er zijn ook delen waarmee ik, minstens 
in grote lijnen, graag instem. Ik wil er 
enkele noemen: 

de uitstekende uiteenzetting over 
leerdoelen en inhouden op pag. 
74 e.v.; 

het pleidooi voor een gedifferen
tieerd en geïntegreerd voortgezet 

onderwijs, speciaal zoals dat is ge
formuleerd op pag. 92 in paragraaf 
5.4; 

de relativering van de betekenis 
van experimenten bij de invoering 
van nieuwe onderwijsstructuren op 
pag. 106 e.v. 

De verdienste van Bloo, Van Huizen en 
De Jong is, dat ze stof te over tot 
discussie hebben geboden. Ik weet wel 
niet precies aan wie! Praktici en poli
tici, om van "gewone" ouders maar 
helemaal niet te spreken, lopen in dit 
rapport naar mijn mening snel vast. 
Ze hebben er ook eigenlijk geen hou
vast aan voor hun handelen. Daarom 
is het maar gelukkig dat besloten is 
(pag. 4) "de uitgave van een op de 
praktijk gerichte versie te zijner tijd te 
verzorgen". Waarom heeft men die niet 
meteen uitgegeven? 

J. W. So/berg* 

* Drs. Solberg, directeur van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) te Arnhem. 
is voorzitter van de Stuurgroep Onderwijs en Wetenschappen van het Centrum voor Staatkun
dige Vorming. (Red.). 

Recht en verdovende middelen 
door mr. K. H. Meijring; uitg. VUGA, Den Haag; 1974; 158 pag.; f 27,-. 

"Recht en verdovende middelen" is de 
titel van het proefschrift waarop mr. 
Meijring, officier van justitie bij de 
arrondissementsrechtbank te Den 
Bosch, in maart 1974 in Nijmegen pro
moveerde. Zijn dissertatie kreeg nogal 
wat belangstelling, zeker ook omdat 
tezelfdertijd een parlementaire hoorzit
ting over het drugbeleid werd gehou
den. 

Inhoud 

Het boek bevat vier hoofdstukken. Het 
eerste handelt over de interpretatie -
en geeft een beschrijving - van wat 
verdovende middelen zijn, over de 
motivatie van de gebruiker, en over de 
reacties van de maatschappij op het 
gebruik van drugs. 

Hoofdstuk twee geeft een overzicht van 
de internationale ontwikkelingen. We 
zien dat China en de Verenigde Staten, 
landen die nogal sterk met het opium
probleem zijn geconfronteerd, vele po
gingen hebben ondernomen om tot een 
oplossing te komen door middel van 
internationale samenwerking. Daartoe 
werden een aantal conventies aange
gaan met het doel het gebruik van ver
dovende middelen anders dan voor 
medische of wetenschappelijke doel
einden te beëindigen, en wel door de 
produktie en de distributie te beperken 
en te controleren via een vergun
ningensysteem. Meijring concludeert 
dat het toenemend aantal verdragen 
voorlopig weliswaar nog geen oplos
sing heeft gebracht, maar dat talrijke 
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landen het belang van de drugbestrij
ding inzien en tot resultaten willen 
komen. 
In het derde hoofdstuk wordt nage
gaan, hoe het probleem van de verdo-

f vende middelen indertijd in Neder
lands-Indië werd aangepakt. Daar werd 
Nederland er immers mee geconfron
teerd in een tijdsfase waarin hier prak
tisch nog geen sprake van gebruik van 
drugs was. De auteur komt tot de 
constatering dat in Nederlands-Indië 
verschillende ordonnanties gehanteerd 
werden die dermate gedetailleerd van 
inhoud waren, dat zij als voorbeeld 
zouden kunnen dienen voor het huidige 
of toekomstige Nederlandse beleid in 
dezen. 
In het vierde en laatste hoofdstuk geeft 
mr. Meijring aan op welke wijze de 
nationale overheid via diverse regle
menteringen een bijdrage leverde en 
nog levert aan de oplossing van het 
probleem der verdovende middelen. 
Twee aspecten krijgen daarbij bijzon
dere aandacht. Op de eerste plaats 
heeft de schrijver onderzocht in hoe
verre de ontwikkelingen van wetge
vende aard verkeerd kunnen uitwerken 
op gebruikers van drugs. Op de tweede 
plaats geeft hij als zijn mening dat een 
aantal internationale verplichtingen ver
schillend gei"nterpreteerd kunnen wor
den. 
De laatste pagina's van het boek be
vatten een aantal wensen ten aanzien 
van de wetgeving, de door de justitie 
te volgen gedragslijn, en de integratie 
van strafrecht en hulpverlening. 

Opmerkingen 

1 Meijring beoogt met zijn proef-
( schrift na te gaan hoe het recht zich 

ten aanzien van de verdovende midde
len in Nederland heeft ontwikkeld, 
mede onder invloed van de internatio
nale wetgeving op dit gebied. Hij doet 
verder een aantal beleidsvoorstellen. 
Het is, zoals zo vaak het geval is, 
interessant om zich te verdiepen in de 
principiële vraag waardoor het over-

heidsoptreden gerechtvaardigd wordt. 

De schrijver verenigt zich met het 
theoretische uitgangspunt dat de keuze 
van een persoonlijk levensconcept een 
zaak van het individu is; als je iets wilt 
doen wat schadelijk is voor jezelf, 
moet je dat zelf beoordelen. Maar met 
e8n aantal citaten uit de literatuur be
perkt hij deze stelling, en naar zijn 
mening terecht: de vrijheid van ieder 
van ons persoonlijk is een zaak die de 
medemens en dus de gemeenschap 
direct raakt. Meijring spreekt hier over 
de problematiek - misschien wel de 
tragiek - van sociale gebondenheid 
van de mens in verhouding tot diens 
individuele vrijheid. 
De rol van het strafrecht is in dit ver
band tot u/timum remedium, uiterst 
middel, beperkt. Ik wil hier slechts 
opmerken dat het mij dan nog niet ge
heel duidelijk is: 

a. hoe de preventieve werking van het 
strafrecht ten aanzien van de be
ginnende druggebruiker daarmee te 
rijmen valt, en 

b. hoeveel men van een hulpverlening 
verwacht die in een justitiële sfeer 
op gang wordt gebracht. Naar mijn 
mening kan niet genoeg beklem
toond worden dat de belangrijkste 
- en in eerste instantie alleen
heersende - rol moet worden toe
gewezen aan Volksgezondheid. 

2 Van groot belang lijkt mij Meijrings 
vraag naar de motivatie van de gebrui
ker van verdovende middelen. Als het 
doel van het drugbeleid is, het gebruik 
van deze middelen tegen te gaan, is 
het logisch eens na te gaan waarom 
men er toe is overgegaan. Zo is ook 
in parlementaire kringen de vraag op
geworpen in hoeverre er een verband 
bestaat tussen druggebruik en een 
tekort in de bestaande welzijnsvoorzie

ningen. 

3 In hoeverre zijn wij aan internatio
nale verplichtingen, in casu het Enkel
voudig Verdrag van New York (1961), 
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gebonden? Meijring biedt een interes
sante escape aan. "Er kunnen namelijk 
aan de verdragspartners verplich
tingen worden opgelegd, welke, gelet 
op de eigen nationale situatie, niet of 
nog niet geïndiceerd zijn, of niet paral
lel lopen met de inzichten in het doel 
van het strafrecht van dat moment. Dit 
kan een spanningsveld veroorzaken op 
het ogenblik dat het betrokken land 
daadwerkelijk met een bepaald aspect 
van deze problematiek wordt gecon
fronteerd en op grond van de vigeren
de verdragen maatregelen dient te tref
fen die, gelet op de strafrechtelijke 
inzichten van dat moment en ook ten 
aanzien van de verdere aanpak van 
het probleem, wezenlijk verschillen van 
de gedachten, neergelegd in deze ver
dragen" (pag. 67). Met dit stukje vrij
heid kan Nederland als verdragspartner 
wel uit de voeten! 

4 De onzekerheid omtrent de ver
slavingseffecten van cannabisproduk
ten wettigt de vraag of de wetgever 
gerechtigd is verbodsbepalingen te 
handhaven (Opiumwet) indien getwij
feld wordt aan de motivering die tol 

dit verbod heeft geleid. Meijring doet 
een poging de geloofwaardigheid van 
de wet te redden door gebruik en 
bezit voor eigen gebruik buiten de 
sfeer van het strafrecht te plaatsen. 
Dit lijkt me inderdaad een stap voor. I 

waarts, maar of het genoeg is ... ? 

De dissertatie van Meijring vergt door
zettingsvermogen van de lezer waar 
het gaat over de internationale activi
teiten in het begin van deze eeuw. De 
conferenties en overeenkomsten be
slaan nogal wat pagina's, die overigens 
verduidelijken dat het een en ander 
gebeurd is_ Het is een positief teken 
dat thans ook een officier van justitie 
de nodige reserve betracht met be
trekking tot de inschakeling van het 
strafrecht bij het drugbeleid. Maar hoe 
het dan wel moet met de bescherming 
van de druggebruiker (ook tegen zich
zelf), met de voorlichting, met de hulp· 
verlening, met een internationaal ge
accepteerde aanpak - zullen we dat 
na de parlementaire behandeling van 
het drugbeleid weten? 

J. Chr. G. Fijen* 

• Mr. Fijen is wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming. (Red.). 

Ontvangen publikaties 

Christen-democratische documenten 

"La Démocratie Chrétienne dans Ie 

monde - réso/utions et déclarations 

des organisations internationales dé

mocrates chrétiennes de 1947 à 1973"; 
uitg. UMDC - 107, Via del Plebiscito _ 

00186 Rome; 1973; xxviii + 608 pag.; 
6000 Lire. 

Zoals de ondertitel aangeeft bevat deze 
publikatie de teksten van de resoluties, 
moties en verklaringen die de besturen 
resp. congressen van de internationale 
christen-democratische organisaties 
sinds de Tweede Wereldoorlog hebben 

aangenomen. Het gaat hierbij om niet 
minder dan zeven organisaties, waar
van er drie de christen-democratische 
jongerenorganisaties in de wereld resp. 
in West-Europa en Latijns Amerika 
overkoepelen. De vier resterende unies 
zijn de samenwerkingsverbanden van 
de christen-democratische partijen in 
de gehele wereld, resp. in West-Euro
pa, Latijns Amerika en "Midden-Euro
pa". De laatste herbergt - nog steeds 
- in het Westen levende ballingen uit 
Oost-Europa die actief konden zijn in 
christen-democratische partijen totdat 
hun vaderland in de macht van de com· 
munistische eenheidspartij geraakte. 
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Aan de verzameling teksten gaat een 
inleiding vooraf waarin dr. K. J. Hahn 
een korte beschrijving geeft van de 
christen-democratische bewegingen in 
de wereld. Heel bruikbaar is ook een 
chronologisch overzicht van de con
gressen e.d. die de verschillende orga
nisaties vanaf 1945 hebben gehouden. 
Het nut van de documentatie zelf zou 
veel groter zijn geweest als de samen
stellers ook de moeite hadden geno
men een trefwoordenregister te ver
vaardigen. Nu dat niet is gebeurd, valt 
het niet mee de uitspraken die over 
een bepaald onderwerp (bijv. de Oost
West-verhouding) in de loop der jaren 
zijn gedaan, in zo'n lijvig boekwerk op 
te sporen. Niettemin verdient het secre
tariaat-generaal van de Wereldunie van 
Christen-democraten alle lof voor dit 
Initiatief en VOOI' de manier waarop het 
verwezenlijkt is. In zijn voorwoord deelt 
voorzitter Mariano Rumor mee dat men 
overweegt deze documentatie te zijner 
tijd aan te vullen met een nieuwe ver
zameling teksten. Intussen zijn we be
nieuwd welke andere publikaties de uit
gever eventueel op stapel heeft staan, 
gezien het feit dat de onderhavige 
documentatie - gedateerd in 1973, 
maar pas onlangs verschenen - ge
presenteerd is als het begin van een 
serie. 

Politisering en lijdelijkheid 

"Politisering en lijdelijkheid in de Ne
derlandse politiek", door prof. dr. H. 
Daalder; uitg. Van Gorcum, Assen; 
1974; 78 pag.; f 10,85. 

Deze paperback bevat twee redes van 
prof. Daalder, hoogleraar in de pol itie
ke wetenschap aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden, over de Nederlandse poli
tiek. In zijn oratie over "Leiding en 
lijdelijkheid in de Nederlandse politiek" 
gaf de auteur in 1964 een kritische 
analyse van de a-politieke sfeer die 
toen de Nederlandse politiek beheers
te. In een nieuw dies-college over "Po
litici en politisering in Nederland" on-

derwerpt hij nu, in de vorm van een 
"antikritiek" op zijn eigen oratie, de 
in 1974 heersende opvattingen over 
polarisatie en politisering aan een nieu
we analyse. De beide stukken hebben 
gemeen dat zij een kritische doorlich
ting pogen te geven van gevestigde 
politieke overtuigingen en belangen. In 
1964 sprak Daalder de overtuiging uit 
dat de wetenschap der politiek slechts 
dan tot een wezenlijk inzicht in politie
ke realiteiten in Nederland kan bijdra
gen, indien zij niet aarzelt zich in te 
laten met onderzoek naar de binnen
zijde van heilige huisjes. In de "anti
kritiek" beziet hij de toen uitgesproken 
opinies en vooroordelen. 

Energie en maatschappij 

"Energieverbruik en maatschappelijke 
tegenstellingen", door Ivan IIlich; uitg. 
Het Wereldvenster; Baarn; 1973; 80 
pag.; f 8,90. 

Dit essay is een resumé van de dis
cussies die plaatsvonden tijdens twee 
zittingen van een seminar dat werd 
gehouden in het Centre for Intercu/tural 
Documentation in Mexico. Momenteel 
heeft elk maatschappelijk bestel nog 
de vrijheid om het energiebeleid aan 
de hand van een van de volgende 
richtlijnen te bepalen. Welzijn wordt 
gelijkgesteld aan het gebruik van grote 
hoeveelheden energie per hoofd en 
aan een hoge graad van efficiency bij 
de energietransformatie, àf aan het 
kleinst mogelijke gebruik van mechani
sche energie. Bij de eerste benadering 
zal de nadruk vallen op een strak be
heer van schaarse en verderfelijke 
olieprodukten door de industrie, bij de 
tweede op reorganisatie van de in
dustrie in het belang van zuinigheid 
op thermodynamisch gebied. Deze mo
gelijkheden, die allebei hoge over
heidsuitgaven en een grotere controle 
van de industrie op de maatschappij 
met zich meebrengen, worden momen
teel wijd en zijd bediscussieerd. Ook 
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al aanvaardt men dat er uit ecologische 
overwegingen beperkingen moeten 
worden opgelegd aan het maximale 
energieverbruik per hoofd als voor
waarde voor fysieke overleving, men 
denkt nog niet zo ver, dat een zo mini
maal mogelijk energieverbruik de 
grondslag kan vormen voor allerlei 
moderne en wenselijke maatschappij
vormen. Toch kan alleen een plafond 
in het energieverbruik leiden tot so
ciale relaties die worden gekenmerkt 
door een hoge mate van rechtvaardig
heid. 

Ivan lIIich 

"Waar blijf je met Ivan IIIich? Situering 
en oefening; een vijftal bijdragen over 
"'ich"; uitg. Het Wereldvenster, Baarn; 
1974; 97 pag.; f 9,50. 

Naast publikaties van IIlich heeft een 
boek over hem reden van bestaan. 
In de inleiding reikt Toine Kreykamp 
informatie aan over IIlich's levensloop, 
zijn bedoelingen en methoden, en 
wordt zijn maatschappijkritiek gesi
tueerd in het geheel van de recente 
kritische beweging. In "Tegen de pro
duktie van welzijn" reduceert Illich zelf 
een verzoek van de UNESCO om be
zinning op het onderwijs m.b.t. het 
milieu en de sociaal-economische plan
ning, tot het probleem van de werk
tuigen die moeten stimuleren tot mee
werken aan de produktie van werke
lijke levensbehoeften. De Braziliaanse 
jurist De Sousa Santos toetst IlIich's 
"theorie van de wet in de maatschap
pij" aan een aantal uitgangspunten, zo
als toegankelijkheid en participatie, 
sancties en vo:ksrecht. Martha Reed
Herbert schetst de bevrijding van de 
vrouw in een verdieping in de funda
mentele aspecten van de produktie. 
Ooménach en Thibaud, redacteuren van 
het Franse tijdschrift "Esprit", gaan 
Illich op een aantal punten na: Marx, 
schaarste, socialisme, distantie. 

Indonesië 

"Indonesië, onze meest nabije naaste 
in Azië - een pleidooi voor begrip en 
kritische solidariteit"; door prof. dr. 
J. Verkuyl; uitg. Kok, Kampen; 1974; 
104 pag.; f 9,50. 

De bedoeling van dit boekje is aan te 
tonen dat Indonesië onder de ontwik
kelingslanden in Azië onze meest nabije 
naaste is. Er is de auteur, die jarenlang 
in Indonesië woonde, alles aan ge
legen de relatie tussen Indonesië en 
Nederland te verdiepen en te verbre
den. Daarvoor acht hij wederzijds be
grip nodig, en kritische solidariteit 
jegens elkaar. Dat betekent de oude 
en nieuwe geschillen in deze relatie te 
benaderen en uit de weg te ruimen. Na 
een bespreking van de politiek-maat
schappelijke en kerkelijke ontwikkeling 
vanaf de laatste fase van het regime
Soekarno gaat hij in op het lot van de 
politieke gevangenen en hun familie
leden, op de positie van de Ambonese 
ex-KNIL-militairen en hun nakome
lingen, en op de ontwikkelingssamen
werking tussen beide landen. De schrij
ver heeft in dit boek zijn ervaringen 
van zijn reis naar Indonesië in 1973 
uitgewerkt. 

Japans eigen aard 

Twee visies op het land van de rijzende 
zon; door B. Beedham en E. J. van 
Helvoort; uitg. Stichting Maatschappij 
en Onderneming (SMO), Den Haag; 
1974; 102 pag.; periodieke uitgave. 

In Informatief, het geregeld verschij
nende bulletin van de SMO, deze keer 
twee beschouwingen over Japan. Voor
eerst een vertaling uit The Economist 
van een artikel van Beedham, chef
redacteur buitenland van dat blad. 

Schrijver zoekt naar een antwoord op 
vragen als: Wat voor nieuw soort poli
tieke figuur zal zich kunnen ontpoppen 
uit de succesvolle economische ontwik-
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keling? Waren de gematigde rechts
van-het-midden-regeringen van de af
gelopen twintig jaar slechts de bakers 
van het wonderkind? Zullen zij ver
vangen worden door een nieuwe macht 

( van links, die het sociale welzijn voor
staat, of van rechts, met een opleving 
van het nationalisme voor ogen? Kan 
de tweede economische macht van de 
wereld zich in kwesties van interna
tionale politiek enigszins beschroomd 
blijven opstellen? 

De tweede bijdrage is van drs. Van 
Helvoort, medewerker aan het Psycho
logisch Instituut van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Hij besteedt 
aandacht aan de meest opvallende 
karakteristiek van het Japanse volk als 
geheel: de collectivistische oriëntatie, 
d.w.z. de fundamentele behoefte om 
tot een groep te behoren. Deze be
hoefte stijgt ver uit boven ieder streven 
naar individuele identiteit. De Japanner 
is eerder geneigd te reageren op de 
situatie dan daaraan vorm te geven; 
hierdoor kunnen ernstige problemen 
verwacht worden als Japan in de in
ternationale politiek een belangrijke rol 
toebedacht zou worden. 

Canoniek recht 

"Het onbekende canonieke recht - de 
Rooms-Katholieke Kerk en de rechten 
van de mens op het gebied van de 
geestelüke vrüheid"; door mr. dr. J. C. 
de Meyere; uitg. Kok, Kampen; 1974; 
40 pag.; prüs niet aangegeven. 

Dit boekje, volgens de schrijver de 
voorloper van een uitgebreidere publi
katie, vestigt de aandacht op een niet 
erg in de belangstelling staand deel 
van de rechtswetenschap. Een groot 
deel van de Nederlandse bevolking is 
in geweten onderworpen aan de rechts
orde van de Rooms-Katholieke kerk. 
Deze rechtsorde heeft niet de rechten 
van de mens tot uitgangspunt, maar 
het recht van de waarheid, zoals de 
katholieke kerk dat leert. In de volke-

rengemeenschap wordt deze kerk 
steeds meer erkend als een soevereine 
mogendheid van hoger orde, die 
rechtspersoonlijkheid in het internatio
nale recht geniet, hoewel haar aanspra
ken op dogma's zijn gebaseerd. Der
halve is het nuttig voor de handhaver 
van de rechtsorde - op nationaal of 
internationaal niveau - om op de 
hoogte te zijn met het staatkundig ka
rakter van de katholieke kerk en met 
haar recht, het canonieke recht. 

Identiteit in discussie 

Door dr. L. Laeyendecker; uitg. Boom, 
Meppel; 1974; 32 pag.; f 5,50. 

Dit boekje bevat de rede van prof. 
Laeyendecker, uitgesproken bij de aan
vaarding van het ambt van gewoon 
hoogleraar in de algemene sociologie 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Klaarblijkelijk is het hanteren van het 
abstracte identiteitsbegrip aanmerkelijk 
gemakkelijker dan zelfs maar bij be
nadering aan te geven waarin de veel
geprezen, ijverig nagestreefde en hard
nekkig bewaakte identiteit dan wel be
staat. In de politiek, de communicatie
media, de vakbonden enz. wordt ener
zijds gestreefd naar een eigen identi
teit, terwijl men anderzijds probeert 
de eigen identiteit te behouden in pro
cessen van aanpassing en van veran
dering. Schrijver stelt zich voor de 
vraag of en hoe die identiteit wordt 
c.q. kan worden vastgesteld. Hij houdt 
zich in eerste instantie bezig met het 
probleem van de identiteit-in-verande
ring. Iets kan niet veranderen als het 
niet in zeker opzicht hetzelfde blijft. 
Doet het dat namelijk niet, dan is er 
geen sprake van verandering maar van 
opeenvolging. Maar hoe zijn de iden
titeit en de verandering te verzoenen? 
Hoe is de verhouding tussen enerzijds 
het eigene, het onderscheidene, en an
derzijds het blijvende in de verande
ring? 
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Documentatie 

Samenvatting van de nota "Gerede twijfel" 
Oe wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU (resp. het Centrum 
voor Staatkundige Vorming, de Dr. A. Kuyperstichting en de Jhr. mr. A. F. de 
Savornin Lohmanstichting) hebben deze zomer onder de titel "Gerede twijfel" 
een discussienota gepubliceerd over de perspectieven van onze economische 
ontwikkeling. Van deze nota, die in de rubriek Boeken & brochures wordt be
sproken door drs. P. H. Gommers, volgt hier een samenvatting van de hand van 
de rapporteur, drs. H. Borstlap (wetenschappelijk medewerker van de Kuyper
stichting). Geïnteresseerden kunnen de nota (30 pag.) bestel/en door f 3,75 
over te maken op postrekening 237339 t.n.v. Centrum voor Staatkundige Vor
ming, Oen Haag, met de aantekening "Verzoeke toezending 'Gerede twijfel'''. 

(Red.). 

"Onze zorg is niet de economische 
groei als zodanig; onze zorg is het 
voorkomen, dat deze tot stand komt 
ten koste van ons milieu of ten koste 
van de beschikbaarheid van voldoen
de grondstoffen voor toekomstige ge
neraties of ten koste van de ontwik
kelingskansen van de derde wereld". 

Aldus luidt een kernpunt uit de nota 
"Gerede twijfel", die binnen de we
tenschappelijke instituten van KVP, 
ARP en CHU is opgesteld. De nota is 
tot stand gekomen in intensief overleg 
met de voorzitters van de sociaal
economische secties van de instituten, 
resp. mr. R. J. Nelissen, prof. dr. B. 
Goudzwaard en drs. B. J. Udink. De 
nota beoogt een aanzet te geven voor 
een gezamenlijke bezinning omtrent de 
koers van het CDA op sociaal-econo
misch terrein. Opzet is te komen tot 
een stellingname in de discussie over 
de perspectieven van onze economi
sche ontwikkeling, mede gelet op de 
betekenis van deze discussie voor 
het verdere verloop van het gehele 
sociaal-economische gebeuren. 

Twee kampen 
De samenstellers signaleren twee kam
pen waarin de meeste deelnemers 
aan de discussie over de economische 
groei zijn in te delen: aan de ene kant 
een groep die meent dat de economi
sche groei heel bewust afgeremd moet 
worden (politieke doelstelling), en aan 
de andere kant een groep die van 
mening is dat juist een toenemendE' 
economische groei nodig is om met de 
extra gecreëerde middelen de nadelige 
neveneffecten van de groei te corri
geren. Van beide standpunten nemen 
de samenstellers van deze nota afstand. 
Van de eerste opvatting omdat "de 
doelstelling, dat de economische groei 
afgeremd moet worden niet past bij or.
ze onzekerheid over de uiteindelijke 
effecten van een beleid gericht op het 
normeren van de economische ontwik
keling naar maatstaven van milieube
houd, zuinigheid met schaarse grond
stoffen en het overbruggen van de wel
vaartskloof tussen rijke en arme lan

den". 
De tweede opvatting wordt afgewezen 
"vanwege het gemak waarmee men 
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de nadelige effecten bU een voortgang 
van de huidige economische ontwik
keling denkt te kunnen corrigeren. Het 
is typisch een "beleid in de marge"; 
de gevolgen van de kwaal worden be
streden, niet de oorzaken. De ingreep 
moet naar onze opvatting dieper snU
den: "het gezwel is aanmerkelijk 
kwaadaardiger", aldus de nota. 
De nota erkent dat het moeilijk is een 
beleid te baseren op bUvoorbeeld de 
berekeningen in het rapport van de 
Club van Romel. De kritiek hierop en 
het elkaar tegenspreken van de des
kundigen moeten tot de conclusie lei
den, dat het niet mogelUk is met harde 
cUfers vast te stellen wat onze aarde 
kan dragen. De samenstellers van de 
nota verklaren, dat zU zich niet achter 
het ontbreken van voldoende betrouw
bare cijfermatige voorspellingen willen 
verschuilen. Immers: "Wat wij wel 
weten is, dat er aanwijzingen zijn die 
erop dUiden dat wij de kans lopen bij 
een voortgang van de huidige indus
triële expansie onherstelbare schade 
te berokkenen aan de levenskansen 
van huidige en toekomstige genera
ties". In dit verband spreekt de nota 
over een gerede twijfel aan een goede 
afloop van de huidige ontwikkelingen. 
Uitgaande van deze gerede twUfel 
schrijven de samenstellers: "Wat ons 
rest is datgene, waardoor wU ons 
vanaf de oprichting van onze partijen 
hebben willen laten leiden: beginsel
politiek in de vaste overtuiging dat 
ons het mandaat is toevertrouwd de 
schepping van onze Heer als goede 
rentmeesters te beheren". 

Analyse 

In een hoofdstuk "Waarschuwingen" 
brengt de nota in herinnering, dat de 
industriële ontwikkeling een fundamen
tele wUziging teweeg heeft gebracht in 
de wijze waarop en de mate waarin 
wU natuurlijke grondstoffen exploiteren. 
Er was daarvóór sprake van een min of 
meer gesloten kringloopsysteem, waar
in in hoofdzaak alleen gebruik werd 

gemaakt van al datgene dat het natuur
lijke systeem continu met een zekere 
regelmaat oplevert. Met de industriële 
ontwikkeling werden op steeds grotere 
schaal beperkt voorradige grondstof
fen aangesproken. Dit wordt een eerste 
kenmerk genoemd van de industriële 
ontwikkeling. De exponentiële (verras
send snelle) toeneming van o.m. de 
milieuvervuiling en het grondstoffen
verbruik is een tweede kenmerk. Een 
derde element is de onderlinge samen
hang tussen de bevolkingstoename, de 
industriële produktie, de milieuvervui
ling en het grondstoffenverbruik. 
De nota geeft voorts enige indicaties 
van de energie-, milieu- en grondstof
fenproblematiek. Men signaleert, dat 
als gevolg van het verbranden van 
fossiele brandstoffen niet alleen be
perkt voorradige reserves in toenemen
de mate worden aangesproken, maar 
dat daardoor bovendien al hetgeen 
continu met een zekere regelmaat in 
het natuurlijke systeem ter beschik
king komt, gevaar loopt. De verbran
ding levert namelijk atmosferische ver
vuiling op, waardoor de filtering van 
de zonnestraling (de meest elementaire 
energiebron die wU hebben) gevaar 
loopt. 
Voorts wordt nagegaan welke gevolgen 
de beleidsaanbevelingen kunnen heb
ben voor landen in de "derde wereld". 

Effecten 

Het is moeilijk te overzien welke ge
volgen de bepleite normering van de 
economische ontwikkeling zal hebben 
voor de omvang van de economische 
groei. Maar: "De precieze effecten 
voor de economische groei behoeven 
wij ook niet op voorhand te weten, 
wanneer wij maar bereid zUn de mo
gelUke gevolgen van een beleid gericht 
op een genormeerde economische ont
wikkeling te accepteren". 
Op deze mogelUke gevolgen wordt 
"heel globaal, bij wijze van indicatie" 
ingegaan in een laatste hoofdstuk. De 
samenstellers gaan na wat het kan 
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betekenen wanneer, mede op grond 
van het in de nota bepleite beleid, het 
bruto nationaal produkt de komende 
jaren met slechts 3 % per jaar zal 
toenemen. Hiervan wil men allereerst 
0,5 % reserveren voor de ruilvoetver
slechtering. Voor binnenlandse beste
ding blijft derhalve 2,5% over. Bij on
gewijzigde voortzetting van het huidige 
beleid wordt deze ruimte al onmiddel
lijk voor de helft toegewezen aan de 
collectieve sector: belastingen en pre
mies voor de sociale verzekering. Dit 
betekent, dat er bij ongewijzigd beleid 
slechts 1,25 % aan extra beleidsruimte 
overblijft. De samenstellers willen hier
van in ieder geval een half procent 
reserveren voor extra investeringen 
voor milieuzuivering en recycling. Aldus 
resteert in deze cijferopstelling 0,75 % 
als extra ruimte voor de overheidssec
tor, de sociale verzekeringen en de 
particuliere sector. 
De samenstellers bepleiten, O.m. gelet 
op het realiseren van zwaarwegende 
verlangens op het terrein van de so
ciale verzekeringen en de noodzaak de 
particuliere sector niet elke extra ruim
te te onthouden, een krachtig beleid 
gericht op herwaardering van de col
lectieve uitgaven. "Niet alleen om daar
mede metterdaad de gelden vrij te krij
gen voor de noodzakelijke nieuwe uit
gaven. Wat wellicht nog belangrijker 
is, is dat met een krachtig beleid ge
richt op herwaardering het morele 
gezag verworven kan worden dat on
misbaar zal blijken te zijn voor het 
voeren van een beleid, zoals dat in 
deze nota is uiteengezet", zo merken 
de samenstellers op. 
Zelfs wanneer het herwaarderen van 
collectieve uitgaven krachtig ter hand 
wordt genomen, zal er een zeer ge
ringe extra ruimte overblijven voor de 
groei van de totale particuliere sector: 
de loon- overige inkomens. Binnen de 
particuliere sector achten de samen
stellers een gelijk blijven van de totale 
vrij besteedbare looninkomens onver
mijdelijk "wanneer wij nog enige ruimte 

willen vrijmaken voor een noodzakelij
ke toeneming van de investeringen, 
gelet op o.m. de verscherpte concur
rentieverhoudingen en het extra beslag 
dat milieu- en grondstoffennormen op 
het produktie-apparaat zullen leggen". 
Men is wel van mening, dat er binnen 
de totale vrij besteedbare looninko
mens nog herverdeling zal moeten 
plaatsvinden. "De eerlijkheid gebiedt 
ons echter wel op te merken, dat de 
mogelijkheden hiertoe niet overschat 
mogen worden". 

Inflatie 

De samenstellers zijn er zich van be
wust, dat in ons geldende systeem 
de realiteitswaarde van deze cijfer
opstelling wordt bepaald door de be
reidheid dat deze consequenties met
terdaad worden aanvaard. "Dit beleid 
staat of valt met de mate van overeen
stemming over de te volgen koers: 
ontbreekt de consensus dan zal dit 
in onze maatschappij vertaald worden 
in extra claims op een beperkte ruimte 
(_). De omvang van de inflatie geeft 
in deze zin de innerlijke spankracht 
aan van het stelsel". "Wanneer het 
niet lukt instemming over dit beleid 
te verkrijgen, dan schuiven wij de pro
blemen in feite van ons af en voor 
ons uit; de speelruimte die de inflatie
uitvlucht ons biedt treft dan de wel
vaartskansen van de derde wereld en 
de na ons komende generaties. Daar
mee zijn de sluimerende gevaren van 
ons stelsel aangegeven: wanneer wij 
collectief de grote verdelingsvragen 
ontlopen, kan het stelsel toch lange 
tijd strompelend overeind blijven". 

Maatschappelijke orde 

De nota gaat in dit verband ook in op 
de maatschappelijke orde, waarbinnen 
de beleidsaanbevelingen worden ge
daan. Men wijst de opvatting van de 
commissie-Mansholt2 van de hand, 
waarin - gelet op de aard en de om
vang van de problemen - een verdere 
centralisatie van de besluitvorming bij 
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de overheid wordt bepleit. De nota 
spreekt zich hier uit voor het uitdiepen 
van het begrip "verantwoordelijke maat
schappij". In dit verband spreekt men 
van het opnieuw zichtbaar maken van 
keuzeruimten in de politiek en de eco
nomie, nu allerlei ontwikkelingen deze 
keuzeruimte in feite versluieren. De 
samenstellers zijn er van overtuigd, 
dat het op het sociaal-economische 
terrein in toenemende mate onmogelijk 
zal blijken met min of meer technische 
deeloplossingen de problemen het 
hoofd te bieden. "Tal van ontwikke
lingen wijzen uit, dat van ons thans 
primair politieke keuzen gevraagd zuI
len worden". 
De christen-democratische partijen zuI
len het moeten aandurven een duide
lijke rangorde van problemen aan te 
geven: welke zijn de hoofdpunten, en 
welke niet? Het Centraal Planbureau 
zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen 
worden uit te zoeken welke aanwen
dingsmogelijkheden er zijn wanneer 
wij de komende jaren genoegen zouden 
nemen met een gelijk blijven van onze 
inkomens. Dan worden er keuzen zicht
baar gemaakt: evenwicht of overschot 
op de betalingsbalans, opvoeren van 
de hulp aan de "derde wereld", meer 
vrije tijd, enz. 

Beleidsaanbevelingen 

Als concrete beleidsaanbevelingen be
pleiten de samenstellers o.m. het af
remmen van het toenemend grondstof
fenverbruik door vervanging te stimu
leren van schaarse grondstoffen door 
minder schaarse, evenals substitutie 
van grondstof-rijke door grondstof
arme produkten. De efficiency in het 

1 Prof. dr. J. de Graaf: "Ethiek van het overleven" 

grondstoffenverbruik kan verbeterd 
worden; men wil stimuleren dat pro
dukten met een langere levensduur 
worden gefabriceerd, en recycling dient 
bevorderd te worden. Een reeds dit 
voorjaar ingestelde studiegroep van 
de drie instituten zal dit najaar aanbe
velingen doen voor een energiebeleid. 
Inzake het milieubeleid wordt o.m. be
pleit om beperkende bepalingen op 
termijn aan te geven voor het bedrijfs
leven, zodat men in onderling overleg 
(per regio of per bedrijfstak) de nodige 
veranderingen in het produktieproces 
kan aanbrengen. 
Over de betekenis van de grondstoffen
en milieu problematiek voor de "derde 
wereld" merkt de nota op, dat ook de 
arme landen, zeker op wat langere 
termijn bezien, er alle belang bij heb
ben dat wij zuiniger omspringen met 
schaarse produkten en met ons milieu. 
De samenstellers signaleren een toe
nemende spanning als gevolg van de 
toenemende economische afhankelijk
heid van arme en rijke landen zonder 
dat de politieke contacten daarmee 
parallel lopen. Men bepleit in dit ver
band een "totaal buitenlands beleid", 
dat de opgave inhoudt om meer dan 
voorheen een synthese te bewerkstelli
gen tussen het vooral op politieke en 
militair-strategische overwegingen ge
baseerde Oost-West-beleid en een po
litiek die er op uit is de tot nu toe 
vooral sociaal-economisch gekwalifi
ceerde Noord-Zuid-tegenstellingen te 
overbruggen. "Op deze wijze zullen wij 
de spontaan en veelal te geïsoleerd 
gegroeide economische betrekkingen 
politiek moeten begeleiden, d.w.z.: 
waarderen naar normen van rechtvaar
digheid en gerechtigheid". 

2 Zie de bespreking in "Politiek perspectief", november/december 1972, pag. 72 VVo 
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Boeken & brochures 

Gerede twijfel over economische groei 

"Gerede twijfel - bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze 
economische ontwikkeling"; nota van het Centrum voor Staatkundige Vorming, 
de Dr. A. Kuyperstichting en de Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting; 
Den Haag, 1974; 30 pag.; f 3,75 (te bestellen door storting op postrekening 
237339 t.n.v. Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, met de aan
tekening: "Verzoeke toezending 'Gerede twijfel' "). 

De wetenschappelijke bureaus van de 
KVP, de ARP en de CHU hebben een 
de aandacht trekkende discussienota1 

opgesteld betreffende de problematiek 
van de economische ontwikkeling. 
Sinds de publikatie van de Club van 
Rome worden we dagelijks geconfron
teerd met de vraag in hoeverre onze 
welvaart ten koste gaat van onszelf 
(milieu), ten koste van ons nageslacht 
(grondstoffenuitputting), en/of ten koste 
van onze medemens (de "derde we
reld"). Is het onderwerp op zich reeds 
moeilijk in zijn totaliteit te overzien, 
nog hachelijker is het een poging te 
ondernemen om de politieke positie 
van het CDA (Christen-democratisch 
Appel) ten opzichte van dit probleem 
te bepalen. Toch zijn de schrijvers voor 
deze taak niet teruggeschrokken en 
hebben zij een aantal uitgangspunten 
opgesteld die bij nadere uitwerking 
bepalend kunnen zijn voor het politieke 
gezicht van het CDA. Het onvermijde
lijke gevolg van het formuleren van 
uitgangspunten is uiteraard dat onmid
dellijk meer vragen worden opgeroe
pen dan beantwoord. De nota wordt 
dan ook gepresenteerd als een discus
siestuk. Maar dan wel zo actueel, dat 
op 27 augustus jl. een honderdvijftig 
CDA-geïnteresseerden naar Utrecht 

kwamen om tot een eerste gedachten
wisseling te kornen. 
Het rapport begint met een weergave 
van de huidige situatie, bespreekt de 
gevolgen ervan bij voortgezet beleid, 
geeft mogelijkheden aan van beleids
aanpassingen en van de - uit CDA
oogpunt - gewenste aanpassingen 
van de maatschappijstructuur. De wijze 
waarop deze problemen worden be
handeld, verleidt de lezer niet zozeer 
tot commentaar op het geponeerde als 
wel tot een verder uitwerken van de 
ontvouwde gedachten; een verleiding 
waaraan ook deze beschouwing niet 
geheel is kunnen ontkomen. 
De feitelijke situatie wordt gekenmerkt 
door een welvaart die is gebaseerd op 
een niet-continu produktiesysteem (ge
bruik van grondstoffenvoorraden die 
niet worden aangevuld) en een met 
deze welvaart gepaard gaande expo
nentiële groei van bevolkingsomvang, 
grondstoffengebruik en milieuverontrei
niging. De nadelige effecten hiervan 
worden nog versterkt door de grote 
onderlinge afhankelijkheid van deze 
factoren en door de scheve verdeling 
van deze ontwikkelingen over de we
reld (welvaart in de Westerse wereld, 
bevolkingsgroei in de "derde wereld"). 
Gegeven de constatering valt het op, 
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dat de nota de bevolkingsproblematiek 
laat liggen. In de verdere discussies 
zal hierover toch een standpunt moe
ten worden bepaald. 

Ombuiging van het beleid 

Met de beschreven situatie als uit
gangspunt geeft de nota uiting aan 
een "gerede twijfel" over de goede 
afloop van deze ontwikkelingen bij 
voortgezet beleid. Het beleid moet 
worden omgebogen. Hier komt een 
eerste politieke plaatsbepaling naar 
voren. Het ombuigen van het beleid 
zal economische groei kosten. Ver
worpen worden links-politieke uit
gangspunten van een bewust afrem
men van economische groei ter voor
koming van rampzalige ontwikkelingen, 
maar ook liberale opvattingen van het 
stimuleren van de economische groei 
om bestrijding van nadelige invloeden 
juist mogelijk te maken. Als CDA
uitgangspunt wordt gekozen voor een 
directe bestrijding van milieuverontrei
niging, grondstoffenuitputting en de 
welvaartskloof. Of en in hoeverre de 
economische groei hierdoor wordt aan
getast, is van secundaire aard. De 
vraag die nu naar voren komt, is: hoe 
snel willen wij het milieu herstellen 
(in vijf of in vijfentwintig jaar?), hoe 
snel moet de welvaartskloof worden 
overbrugd en in welke mate moet het 
gebruik van grondstoffen worden afge
remd? De politieke beleidskeuzen hier
omtrent zijn in hoge mate bepalend 
voor de economische groeimogelijkhe
den. 
Nog indringender werd deze vraag 
geformuleerd op de werkconferentie 
in Utrecht: wat betekent in feite het 
voorkómen van uitputting van grond
stoffenvoorraden? Bij een meer spaar
zaam en efficiënt gebruik van grond
stoffen neemt het verbruik wel af, 
maar uitputting vindt toch plaats. De 
uiterste consequentie is, dat opnieuw 
naar een produktiesysteem moet wor
den gezocht waarbij geen grondstoffen 
uit een eindige voorraad worden ge-

bruikt maar het gehele produktiepro
ces wordt ingepast in het ecologische 
systeem van de aarde. Hiervoor liggen 
twee wegen open: teruggang tot een 
voornamelijk landbouwkundige methode 
van produktie óf het industriële proces 
verder uitbouwen tot een in zijn tota
liteit beheerst kringloopproces. In de 
"Blauwdruk voor overleving"2 wordt 
voor de eerste methode gekozen, het
geen inhoudt een kleinere bevolkings
omvang en een lagere materiële wel
vaart. De nota verwerpt deze oplos
sing. Met andere woorden, de keuze 
valt op een ontwikkelingsproces waarin 
de theoretische mogelijkheden van con
tinu aanwezige koolwaterstoffen en 
energie in controleerbare produktie
processen worden omgezet. Wat de 
effecten daarvan op de economische 
groei zullen zijn, laat zich inderdaad 
moeilijk voorspellen, al heeft tot nu toe 
een hogere graad van technisch kun
nen een hogere materiële welvaart ge
bracht. 

De conclusie lijkt gewettigd dat de 
nota impliciet uitgaat van een optimis
tische ontwikkelingsvisie. Het zou de 
politieke profilering van het CDA ten 
goede komen als dit ook met zoveel 
woorden zou worden uitgesproken. 
Vertaald in beleidsnormen betekent het 
dat grondstoffenvoorraden kunnen wor
den gebruikt indien maar op tijd kan 
worden overgeschakeld op duurzame 
kringloopprocessen. Het is juist de 
factor tijd in combinatie met de expo
nentiële groei die gerede twijfels doet 
rijzen aan de ju iste afloop van het 
omschakelingsproces. De nota acht het 
noodzakelijk dat de doelstellingen van 
de maatschappij zowel op de omscha
keling van het produktieproces worden 
gericht als op het winnen van zoveel 
mogelijk tijd om dit omschakelingspro
ces te kunnen laten plaatsvinden. 

Beleidsnormen vereist 

Daartoe is het nOOdzakelijk dat be
leidsnormen worden vastgelegd en de 
maatschappijstructuren zodanig worden 
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gereorganiseerd dat het omschake
lingsproces niet wordt gefrustreerd 
maar juist gestimuleerd. Zo kunnen be
leidsnormen worden vastgesteld ten 
aanzien van de uitstoot van gassen en 
normen voor behandeling van afval
water en vast afval, voor omzetting 
van produktieprocessen (recycling), 
voor meer efficiënt gebruik van grond
stoffen (verlenging levensduur van 
consumptiegoederen), en normen ter 
slechting van de welvaartskloof (het 
accepteren van een ruilvoetverbetering 
voor de ,derde wereld", bijv. via grond
stoffenovereenkomsten). Op de werk
conferentie werd benadrukt dat er bij 
het introduceren van de normen reke
ning mee moet worden gehouden dat 
dit geleidelijk geschiedt en dat deze 
geruime tijd vóór het effectief worden 
ervan moeten worden aangekondigd, 
zodat het menselijk kunnen in staat 
wordt gesteld zo efficiënt mogelijk op 
de eisen te reageren. 
Opnieuw speelt hier de vraag met wel
ke snelheid de normen moeten worden 
verwezenlijkt, of - met andere woor
den - in welke mate de economische 
groei op de tocht moet worden gezet. 
De nota ontwijkt de vraag niet. Ge
poneerd wordt althans dat wanneer 
bijvoorbeeld een jaarlijkse groei van 
3 % zou worden gerealiseerd, daarvan 
0,5 % zou moeten worden gereser
veerd voor ruilvoetverbetering van der
de landen, 1,25 % voor de normale 
groei van de collectieve sector, en nog 
eens 0,5 % zou moeten worden be
steed aan milieu-investeringen en 
recycling, zodat voor de particuliere 
sector (na aftrek van belastingen) en 
extra collectieve voorzieningen 0,75 % 
van het nationale produkt zou over
blijven. In feite een situatie die ten 
aanzien van het beschikbare loon en 
de ruilvoetverslechtering doet denken 
aan 1974. Of de economie onder die 
omstandigheden zal groeien met drie, 
met nul of met vijf procent, is van 
meer factoren afhankelijk en op dit 
moment moeilijk vast te stellen. Wel 

is bekend dat de perioden van om
schakeling, van inhalen van achterstan
den het meest kostbaar zijn aan extra 
investeringen. Voor de Nederlandse 
verhoudingen is het een gelukkig toe
val dat de opwaardering van de prijs 
van energiegrondstoffen de staat in 
de komende jaren extra middelen kan 
opleveren die een aanzienlijk deel van 
de lastenverzwaring zouden kunnen 
dragen. 
Het belangrijkste is echter dat het 
CDA, ongeacht het feitelijke resultaat, 
zijn kiezers een programma van nor
men voorlegt dat de jaarlijkse stijging 
van hun materieel inkomen beperkt 
met ongeveer 1 % van het nationaal 
inkomen, en zijn kiezers vraagt dit 
ongeacht welke economische groei 
ook te accepteren en niet door afwen
teling, via inflatie3, toegestane ruilvoet
verbeteringen aan de "derde wereld" 
weer teniet te doen. Daar staat dan 
tegenover een stijging van de imma
teriële welvaart, zoals een schoon 
milieu, en de zekerheid dat een even
wichtig en verantwoord gebruik wordt 
gemaakt van de aan ons toevertrouw
de aardse schatten. 

Medeverantwoordelijkheid en 
medezeggenschap 

De nota speelt hier in op het persoon
lijke verantwoordelijkheidsbesef van 
de kiezer. Wel wordt daarbij de con
sequentie getrokken dat een beroep 
op medeverantwoordelijkheid van het 
individu voor de gehele maatschappij 
alleen dan met succes kan plaatsvin
den indien de maatschappijstructuur 
het nemen van persoonlijke verant
woordelijkheid ook toelaat en aanmoe
digt. Medeverantwoordelijkheid vereist 
decentralisatie in de uitvoering van 
het beleid. De ondernemingen moeten 
zelf uitmaken hoe zij aan de door de 
overheid gestelde normen willen vol
doen. En voor zover het de burger aan 
informatie over langere-termijn-conse
quenties ontbreekt, moet de overheid 
zorg dragen dat deze informatie -
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bijv. door het aangeven van alterna
tieve economische ontwikkelingen en 
mogelijkheden - op tafel komt. De 
nota is hier wel erg beperkt, met de 
suggestie om het Centraal Planbureau 
slechts één alternatief van een gelijk 
blijven van onze inkomens zichtbaar 
te laten maken. Het gaat niet om doel
planning (zoals gelijkhouden van inko
mens) maar om alternatieve planning 
(meerdere normencombinaties met ver
schillende effecten op de inkomens). 
Het rapport blijft ook ten aanzien van 
andere facetten van maatschappij
organisatie nogal in het vage. Decen
tralisatie en medeverantwoordelijkheid 
worden gewenst, maar de vraag blijft: 
hoe moet de maatschappijstructuur 
daarop worden afgesteld? Uit de tekst 
blijkt dat met decentralisatie onder 
meer wordt bedoeld het handhaven 
van de economische marktorganisatie, 
met privaatrechtelijke ondernemingen. 
Maar waarom dit dan niet duidelijk ge
zegd? Bovendien, het is toch in de 
gehele geschiedenis van de CDA-par
tijen verankerd dat werknemers en 
werkgevers samen verantwoordelijk 
zijn voor hun bedrijven, gezamenlijk 
zeggenschap en verantwoordelijkheid 
moeten dragen. Het is benauwend dat 
het streven van de CDA-partijen sinds 
het begin van deze eeuw, de samen
werking tussen werkgevers en werk
nemers (d.w.z. medezeggenschap), niet 
één keer in het rapport wordt ge
noemd. 
Verantwoordelijkheid: ja, maar niet 
aan onmondigen, maar voor hen die 
zeggenschap, die medezeggenschap 
dragen. En opnieuw: medezeggenschap 
en medeverantwoordelijkheid blijven 
holle frasen wanneer zij beperkt blijven 
tot beleidsvraagstukken. Ook ten aan
zien van de financiële consequenties 
zal medeverantwoordelijkheid pas tot 
zijn recht komen wanneer ook sprake 
is van mede-delen in de financiële 
voor- en nadelen van de onderneming. 

Maar dit voert ons te ver. Tenslotte 
is deze problematiek reeds eerder in 
een nota4 uitgewerkt. 

Maatschappelijke ordening primair 

Niettemin laat de nota het grootste 
aantal vragen open ten aanzien van de 
gewenste reorganisatie van de maat
schappelijke orde. Wellicht zou, als 
het rapport was begonnen met een 
meer fundamentele analyse van het 
ontstaan van de huidige sociaal-econo
mische verhoudingen, de aandacht 
sterker zijn gevallen op het belang 
van de menselijke verhoudingen in het 
maatschappelijke verkeer en op de 
noodzaak van structurele wijzigingen 
van de maatschappelijke ordening dan 
op een gekwantificeerde, puur econo
mische opstelling van één mogelijk 
keuzepakket uit vele andere. 
Het zal uit het voorgaande duidelijk 
zijn, dat de nota een basis heeft ge
legd voor een eigen CDA-koers in het 
problemengebied van de sociaal-eco
nomische sector, maar ook dat de vele 
in de nota genoemde aspecten nadere 
uitwerking behoeven; aspecten die 
allemaal op zich voor onze samenle
ving van groot belang zijn. De wijze 
waarop deze problemen kunnen wor
den aangepakt, is niet eenduidig. Ge
zien de in de nota beschreven onder
linge afhankelijkheid van al deze fac
toren is het noodzakelijk dat het beleid 
ten aanzien van al deze verschillende 
facetten consistent wordt opgebouwd. 
Om nu te verzekeren dat het CDA een 
efficiënte en consistente politiek volgt, 
zal eerst het aspect van de maatschap
pelijke ordening verder moeten worden 
uitgewerkt. Zoals de nota aangeeft zijn 
het de sociale structuren, de maat
schappelijke ordening, het verantwoor
delijk weten en zijn voor elkaar, waar
van het welslagen van het CDA-streven 
naar een rechtvaardige maatschappij 
afhankelijk is. 

P. H. Gommers* 

* Drs. Gommers is coördinator middellange~termUn-pI2lnnillg bU het Centraal Planbureau. Bij 
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de Tweede-Kamerverkiezingen van 1972 was hij kandidaat voor de KVP. De heer Gommers 
maakte deel uit van de werkgroep die in 1972 de nota "Dynamiek en participatie" (zie noot 
4) heeft opgesteld. (Red.). 
1 Deze nota is de bewerking van een intensief overleg met de voorzitters van de sociaal
econor.:sche secties van het Centrum voor Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting en de 
Savornin Lohmanstichting. resp. de heren mr. R. 1. Nelissen, prof. dr. B. Goudzwaard en 
drs. B. J. Udink. De bewerking is uitgevoerd door medewerkers van de drie stichtingen, 
resp. mr. 1. P. H. Thissen, drs. H. Borstlap (rapporteur) en mevrouw E. SleUser-Tegelaar. 
(Zie ook de samenvatting van deze nota in de rubriek Documentatie; red.). 
2 Zie de recensie in "Politiek perspectief", november/december 1972. pag. 72 vvo (Red.). 
3 Inflatie heeft trouwens ook een gun S tig e uitwerking op de ontwikkeling van de "derde 
wereld" in zoverre daardoor de overplaatsing van arbeidsintensieve industriën naar deze 
landen wordt gestimuleerd. 
4 "Dynamiek en participatie - een harmonische inrichting van de samenleving"; uitg. 
Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag; 1972. 

Schaduwen van het groei-geloof 
Prof. dr. B. Goudzwaard: "Schaduwen van het groei-ge/oof"; uitg. Kok, Kampen; 

1974; 132 pag.; f 12,90. 

Prof. Goudzwaard behoeft nauwelijks 
introductie: hij is een van de vooraan
staande milieu-economen in Neder
land. Met Hueting was hij de eerste 
die het milieu zag als een geprijsde 
vorm van schaarste, dat daarmee niet 
onbeperkt vrij beschikbaar meer is. 
Ook over de economische groei en de 
noodzakelijke beperkingen daarvan 
verschenen publikaties van zijn hand. 
Een recent voorbeeld is de mede door 
hem opgestelde discussienota "Gerede 
twÜfe/". Hier gaat het om een bundel 
van deels nieuwe, deels reeds versche
nen artikelen. Aan het slot is zijn 
intree-rede aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam opgenomen. 

Centraal staat in zijn visie dat het 
groei-denken zich ontwikkeld heeft tot 
een verslaving aan deze groei. Juist 
waar ons door God het rentmeester
schap over de natuur is gegeven, ziet 
hij een verwaarlozing van deze taak 
en een dringende noodzaak om ons 
daarop te bezinnen. Zonder te verval
len in marxistische of andere radicale 
theorieën van volstrekte afwijzing va:l 
vooruitgang en ondernemingsgewijze 
produktie, komt hij met een aantal 
ideeën, hier en daar met voorstellen, 
om tot een meer rationele benadering 
van de ons opgedragen taken te ko
men. 

De bundel valt uiteen in een thema 
met vier variaties als uitwerking daar
van, en de genoemde intree-rede. Hier
mee komt mijn belangrijkste bezwaar 
tegen deze bundel naar voren, te weten 
een zekere verbrokkeling. Sluiten het 
thema en de vier variaties aardig bij 
elkaar aan, de rede hangt er een beetje 
los bij. Dat komt niet zozeer door het 
onderwerp als wel door de moeilijk
heidsgraad ervan. De eerste vijf hoofd
stukken zijn zeer leesbaar geschreven, 
de rede is voor de geïnteresseerde 
niet-econoom minder toegankelijk. 

Het thema: verslaving aan de groei 

In onze samenleving vinden we een 
weerslag van de christelijke verant
woordelijkheidsgedachte, maar ook van 
het geloof in de techniek en de steeds 
voortdurende uitbreiding van de eco
nomische welstand. Ondernemingen 
zijn alleen maar gericht op limietloze 
expansie, waarbinnen de mens slechts 
object is. Dat leidt tot eenzijdig den
ken, tot een absoluut geloof in de 
groei, door Goudzwaard zelfs versla
ving genoemd. Dit geloof heeft echter 
deuken opgelopen, en bij gebrek aan 
een antwoord klampen we ons toch 
aan die groei vast. Er is een nieuw 
beleid nodig, dat zich niet tegen eco
nomie, techniek en wetenschap als 
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zodanig richt, maar tegen hun voor
rang en overschatting. De schrijver 
draagt daarbij een aantal elementen 
aan, die onze maatschappij niet afslui
ten maar ontsluiten naar een nieuwe 
basis. 

Een nieuwe samenleving 

Als eerste uitwerking van zijn thema 
neemt Goudzwaard de christelijk-socia
le vakbeweging. Vanouds heeft deze 
de weg van de reformatie gekozen, 
gericht op het uitgroeien van de onder
neming tot een samenwerkingsverband 
van mensen. Waar deze neigt naar 
corporatisme, en door het optreden 
van allerlei interne en externe proble
men, is volgens de auteur het indam
men van produktiestromen nodig bin
nen bepaalde limieten van bijv. milieu
behoud, grondstoffenbeheer en energie 
schaarste. Er moet een nieuwe samen
levingsvorm komen met een beschei
den plaats voor de onderneming in een 
verantwoordelijke maatschappij. Zake
lijk leidt dat onder andere tot milieu
quoten, energielimieten en geheel an
dere zeggenschaps- en inkomensver
houdingen. De christelijk-sociale vak
beweging kan en moet daarbij op grond 
van haar doelstelling een krachtige sti
mulator zijn. 

Een sociale hypotheek 

De tweede variant behandelt de op 
drift geraakte inkomensverhoudingen. 
Het is ook het meest uitgewerkte deel 
van het boek. Voorop staat bij de 
auteur, gegeven de aanwezige econo
mische ruimte, de maatstaf van inko
mens naar behoefte; maar wél een 
maatstaf die normatief omlijnd is. Ove
rigens wordt de prestatiemaatstaf niet 
opzij geschoven; deze mag echter niet 
meer voorop staan. De behoeften van 
hen die niet of minder kunnen preste
ren, hebben voorrang. Er komt als het 
ware een "sociale hypotheek" op de 
prestatiemaatstaf te rusten. Daarna 
komt Goudzwaard met een aantal 
toetsstenen waaraan de inkomensver-

houdingen worden beoordeeld. Een en 
ander wordt uitgewerkt, waarbij hij niet 
ontkomt aan kritiek op de inkomens
mentaliteit. Waar de levensstandaard 
synoniem is aan het geluk van de 
mens, moet er een herwaardering op
treden. 

Begrenzingen van de groei 

De derde variant is het ook elders 
opdUikende schaarse-goederenpakket: 
milieu, grondstoffen en energie. Er is 
een economische wetenschap-nieuwe
stijl nodig, die leert denken in limieten. 
Consequentie daarvan is uiteindelijk 
een stationaire economie, waarin op 
basis van verbodsbepalingen en ver
plichtingen deze essentiële grenzen 
onaangetast blijven. Uitwerkingen zijn 
te vinden via het industriële sector
beleid, de vorming van een publiek
rechtelijke milieu-organisatie, en een 
overgangsfase waarin de kwartaire 
sector wordt opgebouwd (milieuzuive
ring en recycling). 

Onmacht en onwil 

De nu heersende onmacht in de ont
wikkelingssamenwerking is volgens 
Goudzwaard terug te voeren tot de 
vicieuze cirkel van ons groeigeloof en 
het afsluitingsproces van de Westerse 
wereld. Een voorbeeld is het EEG
Verdrag. De onmacht wordt daarmee 
onwil, tenzij wij bereid blijken ons te 
bezinnen op onze welstand en op een 
ontsluiting naar de ontwikkelingslanden 
toe. 
Tenslotte nog iets over het laatste 
hoofdstuk. De auteur pleit hierin, na 
een beschrijving van de historische 
samenhang tussen de vooruitgangs
idee en de economische wetenschap, 
voor een heroriëntatie in het denken, 
niet alleen naar niet-economische rand
voorwaarden, maar ook naar ons rent
meesterschap over deze natuur. 

Niet alleen kritiek 

Uit de weergegeven inhoud blijkt al dat 
Goudzwaard zich niet beperkt heeft 

76 Politiek perspectief, september/oktober 1974 

tot 
eel 
kei 
zijr 
en 
piJ 
en 
dri 
de 

. ~ 
me 
var 

N 
Or 
mi 

f~ 

Ec 
jar 
lin 
lei 
an 
sit 
nu 
va 
WL 

de 
WE 

rel 

RE 
ee 
I ij ~ 
ex 
st( 
va 
br 
aa 
er 
ve 
cc 
N< 
sc 
aa 
gE 
bE 
gE 
né 
G 

P, 



" 

tot kritiek op ons groeigeloof. Hij doet 
een aantal voorstellen, hoewel hij er
kent dat deze nauwelijks uitgewerkt 
zijn. Hij vervalt niet in de dagdromerij 
en het negatieve van veel maatschap
pij-kritische groepen, al doet hij hier 
en daar een uitval naar de expansie
drift van ondernemingen. In het feit 
dat hij serieus probeert aan te geven 

hoe het in deze visie wel zou moeten, 
ligt mijn grootste waardering. Dat be
tekent zeker niet dat ik het in alle 
opzichten met hem eens ben. Maar 
door de aanpak van met name de vier 
variaties is deze bundel wel de volle 
aandacht waard. 

F. H. Kool* 

• Mr. Kool is als stafmedewerker van het Nederlands ChristelUk Werkgeversverbond belast 
met vraagstukken van economische structuur, milieubeheer en -research. Hij is plaatsver
vangend lid van de voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. (Red.). 

Nieuwe schaarste en economische groei 
Dr. R. Hueting: "Nieuwe schaarste en economische groei - meer welvaart door 
minder produktie?"; uitg. Agon E/sevier, Amsterdam/Brussel; 1974; 281 pag.; 
f 22,50. 

Economische groei is in de naoorlogse 
jaren een van de centrale doelstel
lingen geweest van het overheidsbe
leid, en het toverwoord om allerlei 
andere doeleinden te bereiken. In een 
situatie van expansie gaan veel dingen 
nu eenmaal gemakkelijker dan in geval 
van stagnatie. Daarnaast wilde men be
wust een recessie als die van de jaren 
dertig vermijden en in ieder geval de 
werkgelegenheid voor een expande
rende bevolking veilig stellen. 

Recent is door een aantal economen 
een vraagteken gezet bij de wense
lijkheid van voortdurende economische 
expansie. De groei op zich wordt niet 
steeds afgewezen, maar de kwaliteit 
van de groei wordt in het geding ge
bracht. Een boek dat in 1966 serieus 
aandacht vroeg voor deze problematiek 
en vooral in kringen van economen 
veel belangstelling kreeg was "The 
costs of economie growth" van Mishan. 
Nog voordat dit boek was verschenen, 
schreef Hueting in ons land reeds een 
aantal at·tikelen waarin hij wees op de 
gevaren voor het milieu van een on
belemmerde groei, die later werden 
gebundeld in het boekje "Wat is de 
natuur ons waard?". 
Goudzwaard introduceerde in 1970 in 

zijn proefschrift het begrip ongeprijsde 
schaarste voor de niet in de kostprijs 
van produkten tot uiting komende fac
toren zoals een schoon milieu. Het 
rapport van de Club van Rome vroeg 
in 1972 indringend de aandacht voor 
de consequenties van een exponentiële 
toename van de bevolkingsgroei, het 
gebruik van grondstoffen en milieuver
vuiling. 

In mei van dit jaar promoveerde 
Hueting in Groningen op een disser
tatie over "Nieuwe schaarste en eco
nomische groei", waarmee hij een be
langrijke bijdrage heeft geleverd aan 
de discussie over deze materie. Hij 
signaleert problemen, en geeft aan 
hoe de Afdeling Leefmilieu van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 
waarvan hij hoofd is, bezig is of zich 
voorstelt cijfermatig meer inzicht te 
verschaffen in een aantal aspecten. 
Er zijn nog maar een paar landen waar 
het statistisch bureau zich bezighoudt 
met het verzamelen van dergelijke ge
gevens, waarmee ons land een unieke 
plaats inneemt. 

Meer welvaart door minder produktie? 

Deze vraag is de ondertitel van het 
boek en de zaak waar het eigenlijk om 
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gaat. Hueting definieert welvaart als 
de behoeftenbevrediging die schaarse 
middelen oproepen, hetgeen een sub
jectief begrip is. Men kan zich afvra
gen of hier niet had moeten worden 
gesproken over een groter welzijn in 
plaats van meer welvaart, maar dat is 
voornamelijk een kwestie van definitie 
van beide begrippen. 
Hueting neemt in het eerste hoofdstuk 
duidelijk stelling tegen de vaak ge
hoorde vermeende tegenstelling tussen 
"de economie" en "het milieu", waarbij 
men economie bedoelt in de achttiende
eeuwse eng-produktivistische opvat
ting. De economie houdt zich, stelt 
Hueting terecht, bezig met de spanning 
die er is tussen behoeften en midde
len. Daartoe behoort zeker het milieu
probleem. De milieuverslechtering valt 
uiteen in een groot aantal deelproble
men, die in de praktijk niet afzonderlijk 
kunnen worden aangevat. Deze func
tieverliezen kunnen worden beschouwd 
als kosten, maar het bepalen daarvan 
of het toerekenen aan bepaalde kos
tendragers is niet altijd mogelijk. 

Economische visies 

Vervolgens schenkt Hueting aandacht 
aan de kenterende waardering voor de 
produktiegroei in de loop van de ge
schiedenis. De visies van een aantal 
economen op de produktiegroei en de 
milieuverslechtering passeren de revue. 
Economen als Kapp en Mishan sluiten 
thans economische groei - mits aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan -
niet uit. Daartegenover staan schrijvers 
zoals Bou/ding, die de term ruimte
schip-economie introduceerde, en For
rester en Meadows, die uitgaan van 
de eindigheid van de wereld en een 
steeds verdergaande groei wèl uit
sluiten. In deze controverse kiest 
Hueting bewust voor de laatste ziens
wijze. 

Functieverlies 

In de volgende hoofdstukken behandelt 
de schrijver de functieverliezen van 

het milieu. Water, bodem en lucht kun
nen op verschillende manieren worden 
aangewend. ,iI,anwending in een be
paalde richting sluit andere gebruiks
mogelijkheden uit of bemoeilijkt die. 
De gebruiksmogelijkheden worden 
functies genoemd, de beperkingen 
functieverlies. Een groot probleem is, 
dat de mensen functieverlies vaak niet 
als zodanig onderkennen en dat de 
waarde die aan bepaalde functies 
wordt toegekend, daardoor te hoog of 
te laag is. Natuul"lijk is het lastig om 
de behoeften of de wensen van de 
mensen te peilen en te rangschikken. 
Dat onderwerp krijgt in het boek veel 
aandacht. 
Wanneer de waarde niet zonder meer 
door de markt wordt bepaald, kan een 
schaduwprijs worden vastgesteld. Een 
dergelijke schaduwprijs kan de kosten 
tot uitdrukking brengen die eliminatie 
van een bron van vervuiling met zich 
meebrengt, of de compensatie die 
moet worden gegeven aan degenen 
die schade ondervinden. Naast com
pensatie en eliminatie is er dan nog 
de schade die derden lijden. Omdat de 
voorkeur voor alle functies niet een
voudig is te bepalen en marktgegevens 
niet altijd volledig zijn, zal de overheid 
soms een schaduwprijs moeten ramen. 
Het vrije spel van de maatschappelijke 
krachten moet worden onderworpen 
aan overheidsvoorschriften. Hueting 
acht dit zeker mogelijk, maar hij laat 
in het midden wie hier handelend moet 
optreden. 

Nationaa/ inkomen 

Economische groei wordt gemeten aan 
de jaarlijkse toename van het nationale 
inkomen. Dat nationale inkomen is een 
optelsom van door bedrijven en over
heid geproduceerde goederen en dien
sten. Hueting wenst hierop een correc
tie aan te brengen. Wanneer meer 
produktie ten koste gaat van het milieu, 
is die extra produktie niet in zijn geheel 
groei. Er is hier sprake van een stuk 
negatieve groei. Het nationale inkomen 
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kan dan ook niet alleen een optelsom 
zijn, er zijn ook aftrekposten. Het cijfer 
dat men zo krijgt, zou men het natio
nale nut kunnen noemen. Hueting be
pleit het publiceren van beide cijfers. 
Vergelijking van beide cijfers kan dan 
het inzicht in de ontwikkeling van de 
samenleving vergroten. Economische 
groei, aldus verstaan, moet volgens 
Hueting betekenen, dat het economisch 
werkelijk goed gaat. Dat is eigenlijk 
de kern van het betoog, dat in deze 
bespreking slechts zeer summier kon 
worden weergegeven. 

Kwantificeren van functieverlies 

Het is van het grootste belang dat een 
raming wordt gemaakt van de vormen 
van milieuverslechtering die in geld 
kunnen worden uitgedrukt. De Afdeling 
Leefmilieu van het CBS houdt zich 
bezig met het verzamelen en systema
tisch bewerken van cijfers die daarvan 
een beeld kunnen geven. Welk tabel
lensysteem is ontwikkeld en een aantal 
kwantitatieve resultaten van dit werk, 
krijgen in de hoofdstukken 6 en 7 
ruimschoots de aandacht. 

Waardering 

Hueting zegt niet het laatste woord. 

De studie heeft hemzelf trouwens ook 
niet, zoals hij in de nabeschouwing 
stelt, dat resultaat opgeleverd dat ervan 
werd verwacht. Het boek laat enkele, 
door de auteur genoemde vragen van 
wezenlijk belang, zoals "Wat is de 
natuur ons waard?" en "Wat zijn de 
goederen die ten koste van het milieu 
worden geproduceerd en geconsu
meerd, ons waard?", onbeantwoord 
omdat we voor de antwoorden daarop 
nog niet het instrumentarium tot onze 
beschikking hebben. 

Hueting heeft niettemin een niet ge
noeg te waarderen bijdrage geleverd 
aan de discussie, daarnaast een hoop 
feitenmateriaal aangedragen en de 
richting aangegeven van verder onder
zoek. 

Daar komt nog bij, dat het boek op 
een plezierig leesbare wijze is ge
schreven. Hueting heeft getracht een 
breed lezerspubliek kennis te laten 
nemen van de gesignaleerde proble
men. Het milieu is tenslotte, aldus de 
schrijver, een zaak die ons allen aan
gaat, en niet alleen ons, maar ook onze 
kinderen en kindskinderen. 

W. L. M. Adriaansen* 

* Drs. Adriaansen is medewerker van het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Econo
mische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. - Zie ook het verslag 
'1an een vraaggesprek van de heer Adriaansen met dr. Hueting, dat onder de titel "Conflict 
tussen produktie en milieu" is verschenen in het KVP-maandblad "Politiek Nieuws", juli! 
augustus 1974. (Red.). 

Energie· vandaag en morgen 

Dr. A. A. de Boer: "Energie - vandaag en morgen"; uitg. Kluwer, Deventer; 

1974; 128 pag.; f 15,-. 

In discussies over energiepolitiek is 
een groot scala van standpunten te 
onderscheiden, variërend van de over
tuiging dat catastrofale ontwikkelingen 
vrijwel niet meer te vermijden zijn, tot 
de mening dat wetenschap en techniek 
de energieproblemen wel de baas zui
len blijven. In "Energie vandaag en 

morgen" wil dr. De Boer feitenmate
riaal aandragen dat van pas kan komen 
bij het vormen van een eigen mening 
in deze discussie. 

Huidige situatie 

In de eerste hoofdstukken wordt een 
helder overzicht gegeven van de huidi-
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ge situatie op de energiemarkt. Ons 
energieverbruik is momenteel voor 
90 % afkomstig van "kapitaal-energie"
bronnen, d.w.z. energie die door ge
bruik voorgoed verloren gaat (olie, 
aardgas). Dankzij gunstige exploratie
resultaten is de omvang van de be
kende olie- en gasreserves de laatste 
tijd sterk toegenomen, en bedraagt zij 
nu enige tientallen malen het huidige 
energieverbruik in de wereld. De steen
koolreserves worden geschat op twee
duizend maal het wereldenergieverbruik 
en zullen vooral grote betekenis krijgen 
als steenkool op grote schaal in vloei
bare of gasvormige brandstof kan wor
den omgezet. De auteur beschrijft hoe 
West-Europa, dankzij de Noordzee
reserves, binnen tien jaar de helft van 
zijn energiebehoeften uit eigen produk
tie zou kunnen dekken (momenteel 
voorziet aardgas reeds in 78 % van de 
Nederlandse behoefte); een vereiste 
is dan dat de groei van het energie
verbruik afneemt en dat de winning 
wordt versneld, met als gevolg dus 
ook een versnelde uitputting. 

Kernenergie 

In de meeste Westerse landen wordt 
in toenemende mate vertrouwd op de 
bijdrage van kernenergie. Kerncentrales 
zijn veel minder afhankelijk van grillige 
prijsstijgingen (de brandstofkosten zijn 
slechts een fractie van de KWu-prijs) 
en van ontwikkelingen in de interna
tionale politiek. Bij de huidige snelle 
prijsstijgingen van conventionele brand
stof wordt de concurrentiepositie van 
kerncentrales steeds gunstiger. De 
kostenzekerheid is nog groter voor de 
kweekreactor, die uiteindelijk 60 % van 
het uranium als brandstof kan benutten 
in plaats van de huidige 1 % voor ge
wone centrales. 
Kernenergie neemt in het boek een 
voorname plaats in; de auteur ziet 
een onvertraagde invoering van kern
energie als de meest realistische op
lossing voor de komende decennia en 
meent dat de hiermee samenhangende 

problemen door gericht en planmatig 
onderzoek kunnen worden opgelost. 
In de desbetreffende hoofdstukken 
treft men verder een uitstekende toe
lichting aan op de principes van de 
voorkomende reactortypen. 

Nieuwe energiebronnen en besparingen 

Ten aanzien van de intrede van nieuwe 
energiebronnen (van belang zijn vooral 
de "inkomens-energie"-bronnen1, die 
door gebruik niet uitgeput raken) is 
dr. De Boer nogal terughoudend, zoals 
men dat vaak aantreft bij pleitbezor
gers van kernenergie. Uiteraard zullen 
zon, wind, getijden, enz. in de komende 
decennia de meer conventionele ener
giebronnen in geen geval geheel kun
nen vervangen. De ontwikkeling van 
inkomens-energiebronnen staat nog in 
de kinderschoenen; de rendementen 
zijn nog veel te laag en de vereiste 
investeringen zijn onbetaalbaar. Toe
gespitst op het meest bekende voor
beeld, zonne-energie: bij een rende
ment van 1 0 % zou een tiende van ons 
land met zonnecellen bedekt moeten 
zijn om de totale energiebehoefte tij
dens winterse piek-uren te dekken 
Belangrijker is echter de vraag, of niet 
in vele landen het opwekken van 
zonne-energie al spoedig een welkome 
aanvulling op de energieproduktie zou 
kunnen zijn. De kosten van de hiervoor 
vereiste research zullen slechts een 
fractie bedragen van de honderden 
miljarden die op korte termijn in de 
conventionele energievoorziening ge
investeerd moeten worden. In een re
cent rapport spreken de Amerikaanse 
National Sc ie nee Foundation en NASA 
de verwachting uit, dat zonne-energie 
binnen 5 à 10 jaar voor verwarming en 
koeling, en binnen 10 à 15 jaar voor 
elektriciteitsproduktie benut zal wor
den. Het is zeker mogelijk, dat onder 
druk van de publieke opinie de toepas
sing van "kosteloze" en schone inko
mens-energie extra versneld zal wor
den, zelfs als men er dan nog niet in 
geslaagd is de investeringskosten te 
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drukken tot beneden het niveau van 
conventionele installaties. Ook andere 
politieke perspectieven, zoals de moge
lijkheden voor gedecentral iseerde 
energie-opwekking, kunnen de balans 
onverwacht snel doen doorslaan. In 
het hoofdartikel van NRC-Handelsblad 
d.d. 9 juli jl. werd terecht opgemerkt, 
dat de grootste rem op het ontwikkelen 
van zonne-energie gevormd wordt door 
het overschakelen van het denken. 
Aan deze aspecten gaat dr. De Boer 
in zijn boek geheel voorbij. 
Hoewel de schrijver er aan herinnert, 
dat een exponentiële groei (dus met 
een vast percentage per jaar) steeds 
sneller tot onoplosbare problemen leidt, 
besteedt hij weinig aandacht aan ener
giebesparing. Deze tendens is welis
waar vrij algemeen (in de Verenigde 
Staten is slechts 4 % van het energie
budget - 1 V2 miljard dollar - be
stemd voor onderzoek naar besparing), 
maar toch kan het besparen van ener
gie technici en politici voor even zware 
opgaven stellen als het opwekken van 

energie. 

Politieke en economische aspecten 

Dr. De Boer heeft uitgesproken ideeën 
over een aantal politieke aspecten van 
het energiebeleid. Hij ergert zich dui
delijk aan degenen die discussies (met 
name over kernenergie) doorkruisen 
met bangmakerij, of die een sfeer van 
wantrouwen creëren, waardoor iemand 
met kennis van zaken al bij voorbaat 
verdacht is. Zijns inziens verwarren 
velen de werkelijke problemen met de 
karikatuur, zoals de huisvrouwen die 
andere huisvrouwen waarschuwen te
gen als atoombommen uit elkaar vlie
gende kerncentrales en mismaakte 
kinderen. Energie is meer onderwerp 
van borrelpraat dan van brainstorming, 
en juist hierdoor ontstaat het gevaar 
van een feitelijke capitulatie voor de 

technocratie. 
Ook waarschuwt de auteur tegen prog
noses die in wezen slechts op econo
mische waarden zijn gebaseerd, en 

waarin innovatie en technische ontwik
keling buiten beschouwing blijven om
dat men daar niet goed raad mee weet 
(ook de Club van Rome verwaarloosde 
in haar rapport deze essentiële tegen
koppeling). Juist met betrekking tot 
energieproduktie, die in sterke wissel
werking staat met technische vooruit
gang, zal geen enkel groei- of structuur
model een onweerlegbaar beeld geven 
van de toekomst: op dit punt is de eco
noom niet superieur aan de astroloog. 
Aan de hand van oudere prognoses laat 
de auteur verder zien, dat in de meeste 
modellen de situatie van het moment 
een veel te grote rol speelt. Ook wijst 
hij er op, dat kostenberekeningen 
vaak tot resultaten leiden die uit het 
oogpunt van energiebeleid ongewenst 
zijn. Het tegen elkaar afwegen van de 
kosten van brandstofverspilling en de 
prijs van betere isolatie zal bijvoor
beeld vaak tot een voorkeur voor ver
spilling leiden. Een boekhoudkundige 
benadering is ook veel te eenzijdig 
voor het vaststellen van aardgasprijzen 
of van het optimale uitputtingstempo 
van de gasreserves. 
Tenslotte wijst dr. De Boer er op, dat 
op het gebied van energie en milieu 
een serie van op zichzelf juiste beslis
singen zelden tot een optimaal eind
resultaat zal leiden. Hij pleit er derhal
ve voor, het energiebeleid op de ver
dere toekomst te richten; er moet een 
politieke wil ontstaan om tot nieuwe 
criteria te komen, waaraan overheden 
op alle niveaus behoren mee te wer
ken. Hoewel met name bij zeer gespe
cialiseerde projecten, zoals uranium
verrijking, internationale samenwerking 
dringend vereist is, is de auteur pessi
mistisch ten aanzien van de kansen op 
een Europees energiebeleid. Inderdaad 
lijken de ontwikkelingen in de West
europese landen steeds meer te diver

geren. 

De huidige energiepolitiek 

Het zou interessant zijn geweest als 
dr. De Boer deze denkbeelden over 

Politiek perspectief, september/oktober 1974 81 



een doordachte lange-termijnplanning 
had getoetst aan de Nederlandse 
situatie van dit moment, die we kunnen 
beschrijven als een aaneenschakeling 
van aanpassingsprocessen. Dan zou 
de behoefte blijken aan inzicht in de 
wijze waarop de huidige politiek tot 
stand komt: hoe zwaar weegt ons ver
langen om voor de energievoorziening 
onafhankelijker te zijn van andere lan
den; wat zijn de belangen van onze 
industrie bij de verschillende alterna
tieven; welke gevolgen zijn te ver
wachten voor de werkgelegenheid en 
de betalingsbalans; in welke mate 
hangt de ontwikkeling af van te sterke 
bindingen met traditionele opvattingen, 
van emotionele weerstanden, of van 

(partij-)politieke overwegingen? Een 
zakelijke analyse van de belangen die 
bij de energiepolitiek op het spel staan, 
is een eerste stap naar een lange
termijnbeleid. Zo'n beleid vereist, dat 
de overheid coördinerend optreedt en 
het voor alle betrokkenen aantrekkelijk 
maakt zich aan de prioriteiten van dit 
beleid aan te passen. Maar ook zonder 
uitweiding in de Nederlandse politiek 
is "Energie - vandaag en morgen" een 
zeer bruikbaar en prettig leesbaar 
boek, geschreven door iemand die met 
twee benen op de grond staat, met 
als bezwaar dat in zijn visie "Energie 
- morgen" te zeer een extrapolatie is 
van "Energie - vandaag". 

J. L. K. F. de Vries' 

> Or. De Vries is in 1972 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen gepromoveerd op een 
proefschrift over een chemisch onderwerp. Hij is werkzaam op het I<oninklijke/Shell Labora
torium te Amsterdam. (Red.). 

1 Een overzicht van de thans denkbare inkomens-energiebronnen en van de enorme hoeveel
hEden hierdoor geproduceerde energie vindt men Q.a. in "American Journalof Physics", 
augustus 1974: pag. 625. 

Overheid en milieu 

"Overheid en milieu - de groei van de beperkingen"; pubiikatie van het Instituut 
voor Bestuurswetenschappen en de Stichting Centrum Milieuzorg; uiig. Het 
Wereldvenster, Baarn; 1974; 214 pag.; f 17,90. 

Het gaat hier om een verslag van een 
vijftal regionale conferenties, eind 1973 
georganiseerd door het Instituut voor 
Bestuurswetenschappen en de Stich
ting Centrum Milieuzorg, over - vooral 
- de bestuurlijke problematiek van 
het milieubeleid. In deze publikatie zijn 
opgenomen een aantal uiteenlopende 
inleidingen van deskundigen en bij 
elke inleiding afzonderlijk enige voor
lopige conclusies van in werkgroepen 
gehouden discussies. 
Zoals vele andere publikaties over de 
milieu problematiek verbijstert ook dit 
boek met zijn meer dan 200 pagina's 
de lezer, overrompeld als deze wordt 
door de veelheid en diversiteit van de 
grote en essentiële problemen van 
alle mogelijke disciplines, waarbij de 

klare oplossing, hoe noodzakelijk ook, 
hem nog niet in concreet uitzicht wordt 
gesteld. De verdienste, en de bedoe
ling, van de publikatie is, dat dit boek 
te denken geeft en dat het wijst - al 
werd in de laatste jaren reeds veel 
bereikt, in het algemeen en ad hoc -
op de nog talrijke leemten in het den
ken over het milieu, in het milieubeleid, 
in de middelen om dat beleid te kun
nen voeren en in de wijze waarop die 
middelen worden gehanteerd. 
Een afzonderlijke bespreking van de 
bijna 20 inleidingen vanuit verschillende 
invalshoeken en van verschillende 
diepgang is een onmogelijke taak in 
het bestek van een korte recensie. 
Zoekend naar het gemeenschappelijke 
van de aan de orde gestelde pro ble-
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men in de verschillende inleidingen en 
de naar aanleiding daarvan bij discus
sie getrokken conclusies neig ik er 
toe zulks te doen aan de hand van 
het genoemde onderscheid: het den
ken over het milieu; de vorming en 
formulering van het milieubeleid; de 
juridische uitrusting, nodig om dat be
leid te kunnen voeren; en tenslotte de 
mogelijkheden om dat administratief
rechtelijke equipment zo optimaal mo
gelijk te benutten om de gestelde be
leidsobjectieven te ve:-wezenlijken. 

Denken over het milieu 

Prikkelend, tegelijk stimulerend voor 
het nieuwe denken, nodig voor werke
lijk "omgevingsbeleid" , is met name de 
bijdrage van ir. Th. Scharten. In deze 
bijdrage, die gezien de bijvermelde 
conclusies tot wel zeer levendige dis
cussies aanleiding gaf, is een treffende 
analyse opgenomen, leesbaar ook voor 
de leek, van de achtergronden van de 
ingewikkelde problematiek van de mi
lieuzorg waarvoor wij thans staan. 

Daarin wordt nog eens bepleit een fun
damenteel anders denken, bevrijd van 
het puur financieel-economisch groei
streven, dat de Tweede Nota over de 
Ruimtelijke Ordening nog begeleidde; 
een denken in de richting van een wel
zijnsontwikkelingsmodel met de "om
geving" als centraal object voor ge
integreerd beleid, met de financiële 
economie, de maatschappelijke en de 
ruimtelijke ordening als instrumentele 
processen. Dit pleidooi voor het an
ders denken over de omgeving vraagt 
verdere nuancering, nodig voor poli
tieke vertaling, die voorlopig wellicht 
nog niet volledig zal kunnen worden 
geconcretiseerd. Daarmee is niet ge
zegd dat aan dit pleidooi operationele 
waarde voor het beleid van nu en de 
uitvoering daarvan zou moeten worden 
ontzegd. Tal van werkelijk nu nood
zakelijke beslissingen zijn denkbaar, 
en passen ook in het hier bepleite den
ken. 

Beleidsvorming en -formulering 
Wat betreft de beleidsvorming en de 
formulering daarvan wordt in deze 
publikatie in bijna alle inleidingen 
vanuit de verschillende invalshoe
ken gepleit, met meer of wat min
der klem, voor organisatie en coör
dinatie. De voorziening in die behoefte 
lijkt wel heel problematisch. Het valt 
op, dat de conclusies bij de verschil
lende inleidingen op dit punt minder 
stellig zijn dan men zou willen hopen. 
De conclusies verbergen - verraden, 
zou ik haast zeggen - een zekere 
onmacht tegenover het totale maat
schappelijke proces met een muurvast 
lopende ruimtelijke ordening, met pro
blemen, integraal daaraan verbonden, 
van economie, inflatie, werkgelegen
heid en dergelijke, waarbij wij de 
essentiële beslissingen niet meer vol
doende zelf in het eigen nationale huis 
kunnen nemen. Verschillende nauw 
verwante problemen komen nauwelijks 
aan bod. De conclusies vragen om 
meer concrete beleidsformulering, om 
criteria, om normen, om grenswaarden. 
Hoopvol wordt hier en daar verwezen 
naar de Derde Nota over de Ruimte
lijke Ordening. Reeds verschenen het 
eerste deel, de Oriënteringsnota, en 
de eel'ste structuurschema's. Hier 
moge de kanttekening worden ge
plaatst, dat vele belangrijke beslis
singen in de eerstkomende jaren wor
den gevraagd en moeten worden ge
nomen (drinkwatervoorziening, defen
sie, energiebeleid, werkgelegenheid, 
tweede nationale luchthaven e.d.). De 
vrees rijst. dat de essentiële integrale 
beleidsvorming, waarop deze beslis
singen moeten kunnen steunen, niet 
tijdig genoeg haar definitieve formule

ring vindt. 
De verschillende inleiders onderken
nen impliciet in het milieubeleid, dat 
basis moet zijn voor de verdere ruim
telijke ordening, het meer specifieke 
milieuhygiëne-beleid. Vooral daarbij 
komt ook de vraag naar organisatie en 
coördinatie naar voren, Daar ook wor-
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den normen verwacht, criteria en grens
waarden. De bij de discussie getrok
ken conclusies roepen nieuwe vragen 
op. Duidelijk is, dat er in de komende 
jaren enorme moed gevraagd zal wor
den van de bestuurders, die tot het 
nemen van beslissingen geroepen zijn. 

Met name dient hier te worden gedacht 
aan de provincie, die in de sectorale 
milieuhygiënische wetgeving tot nu toe 
zich wel zó bijzonder belangrijke taken 
zag toegewezen, dat het eigen tech
nisch en administratief apparaat daar
voor specifiek moest worden uitge
bouwd en, al naargelang daadwerkelijk 
uitvoering van die taken wordt vereist, 
verder zal moeten worden uitgebouwd. 

Wetgeving 

In verschillende inleidingen wordt in
gegaan op de juridische mogelijkheden 
van werkelijk milieubeleid en wordt 
gewezen op onvolkomenheden. Mijns 
inziens kan niet voldoende worden 
onderstreept dat nieuwe wetgeving 
alleen - zelfs niet de meest perfecte 
- geen oplossing kan bieden voor alle 
problemen. We zijn nog niet eens toe 
aan optimale benutting van de reeds 
beschikbare wetgeving. Verontrustend 
is voorts de ontstellende toeneming 
van de sectorale wetgeving op het 
gebied van de milieuhygiëne. Een stre
ven naar een meer algemene wet op 
de milieuhygiëne zou men niet mogen 
afwijzen met de motivering dat dat zo 
moeilijk is. Uniformering is een drin
gende eis van de praktijk. Synchroni
satie van de vele procedures, nodig 
bij elke industrievestiging of uitbrei
ding, is harde noodzaak, maar dikwijls 
nauwelijks of in het geheel niet moge
lijk wegens verschillende termijnen, 
wegens de betrokkenheid van verschil
lende instanties. Ook zijn er de pro
cedurele vereisten, die in de praktijk 
nauwelijks naleefbaar blijken. 

Uitvoering van het beleid 

Onmiddellijk aan het voorafgaande 
aansluitend is er de vraag naar de 
uitvoering van het milieubeleid. De 
diversiteit van de verschillende inlei
dingen maakt het onmogelijk de vele 
afzonderlijke problemen die hierbij aan 
de orde komen, elk apart te behande
len. Volstaan moge worden met de 
opmerking, die men uit de verschil
lende inleidingen zou mogen afleiden, 
dat de concrete uitvoering van een 
volledig, werkelijk milieubeleid enorme 
problemen opwerpt voor de bestuurder 
van vandaag, bij al de leemten in het 
nog onvolledige milieubeleid. Rijk, pro
vincie, gemeente en waterschap zijn 
nu en vandaag genoodzaakt tot het 
nemen van beslissingen met verstrek
kende gevolgen, tot in lengte van jaren, 
voor het milieu. Het is verheugend dat 
de overheid reeds bij vele beslissingen 
de milieuwaarden belangrijk meer er
kent dan tot voor kort nog het geval 
was. 

Conclusie 

In het kort: het gaat hier niet om een 
publikatie om uit al de ingewikkelde 
moeilijkheden te geraken. Integendeel, 
"Overheid en milieu" is een boek dat 
de lezer juist direct betrekt bij al die 
problemen en dat meer inzicht geeft 
in de relaties van de verschillende 
overheden: Rijk, provincie, gemeente 
en waterschap, alle geplaatst voor de
zelfde uitdaging van onze tijd in onze 
maatschappij. Deze publikatie leidt in 
zoverre tot optimisme, dat hier tussen 
vele betrokken instanties een discus
sie heeft plaatsgevonden over een 
belangrijke maatschappelijke problema
tiek van heden, in grote openheid en 
vrijmoedigheid jegens elkaar, richting 
gevend ook op velerlei gebied, en 
tegelijk een waarschuwing aan allen 
dat wij er nog lang niet zijn. 

J. L. H. Roebroek* 

• Mr. Roebroek is hoofd van de Afdeling Verkeer, Waterstaat en Milieuhygiëne van de 
griffie van de provincie Noord-Brabant. (Red.). 
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Milieubeleid in België 
"Milieubeleid, vat op vuil"; studie van het Instituut voor Politieke Vorming 
(/POVO) te Brussel; uitg. De Nederfandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht; 
1974; 76 pag.; ± f 15,-. 

Het IPOVO, gelieerd aan de Belgische 
Christelijke Volkspartij, heeft een po
ging gedaan een aantal voorstellen te 
formuleren met betrekking tot een in 
België te voeren milieu-beleid. WiJfried 
Martens, voorzitter van het IPOVO (en 
van de CVP), schrijft in een woord 
vooraf wat de bedoeling van het boek 
is: "Analyses van de problematiek 
werden in verschillende publikaties uit
voerig gegeven, de manier waarop de 
problematiek wordt aangepakt in ons 
land, is echter zelden terug te vinden". 

De samenstellers zijn er naar mijn 
mening in geslaagd nogal concrete 
lijnen voor een beleid aan te geven. 
En juist in de beleidssfeer, het bestuur 
en de politiek, zit men daar om ver
legen. Het ontbreekt ons nauwelijks 
aan geschriften die signalerend van 
aard zijn, die de milieuproblematiek 
aanduiden, of die waarschuwen dat we 
de verkeerde kant opgaan. Deze publi
katies zijn nodig en uiterst waardevol, 
om tweeërlei redenen. We moeten 
vooreerst immers een inzicht hebben 
in de problemen, we moeten een 
diagnose kunnen stellen en van de 
ernst van de situatie doordrongen ra
ken. En een stroom publikaties is 
bovendien noodzakelijk, willen we een 
mentaliteitsverandering en een bewust
wording in brede lagen bewerkstelli
gen, zodat het beleid via begrip en 
ondersteuning van de gehele bevolking 
succes kan opleveren. Dit boek treedt 
vooral in de volgende fase: welke maat
regelen zijn nodig om de genezing van 
het milieu te bevorderen en om ver
dere verzieking te voorkomen? Het 
feit dat de samenstellers allen werk
zaam zijn bij de kabinetten van de 
ministers die het nauwst bij het milieu
beleid betrokken zijn, heeft ertoe bij
gedragen dat men deze fase heeft be-

reikt én dat men - althans naar mijn 
indruk - tot redelijke, d.w.z. haalbare 
en eigentijdse voorstellen is gekomen. 
Tevens wordt de opvatting gelogen
straft - maar waar kom je die nog 
tegen? - dat een nationaal beleid een 
illusie is. Zeker, een internationale 
aanpak van het milieuprobleem is te 
prefereren, en een nationaal plan 
alleen zal te weinig opleveren, maar 
we moeten wantrouwend zijn ten op
zichte van hen die nationaal niets 
ondernemen, omdat er eerst schot 
moet komen in het internationale over
leg. Dat doet denken aan hen die 
zeggen dat een individueel milieube
wust gedrag (en daar hebben we toch 
al enige notie van) nauwelijks iets 
uithaalt omdat de buurman het weer 
verpest. 

Politieke beslissingen 

Milieu-beleid bestrijkt de meest drin
gende problemen, zoals de vervuiling 
van water, lucht en bodem, de geluids
hinder, de landschapsbescherming, de 
industriële ecologie en de positie van 
de landbouw. Een leidraad van de 
overheidsinstanties verduidelijkt tot 
welk bestuursorgaan men zich in België 
met zijn klachten moet richten. Een 
discussie tussen CVP-bewindslieden 
die "milieudepartementen" beheren, 
geeft meer duidelijkheid omtrent de 
motieven die zij bij het nemen van 
(politieke) beslissingen hanteren. 

Een probleemstelling van politieke aard 
die we op diverse plaatsen in het 
boek tegenkomen, is die van de 
spanning tussen enerzijds de vrijheid 
om te groeien, om gebruik te maken 
van de welvaart, om in zekere zin ook 
Gods water over Gods akker te laten 
lopen, en anderzijds de noodzaak om 
te ordenen, om te begrenzen, om ver-
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antwoordelijkheid en gebondenheid te 
accepteren en te effectueren. Ook in 
Nederland is dat volop in discussie. 
Het gaat om centralisatie en decentra
lisatie, schaalvergroting en schaalver
kleining, het maken van keuzen die 
gebaseerd zijn op inspraak en duide
lijkheid voor de betrokkenen, maar ook 
op efficiency en op een internationaal 
plan voor het beheer van de ruimte, 
van voorraden, enz. enz. 

Centralisatie en decentralisatie 

De CVP kiest voor socialiseren in 
vrüheid, hetgeen zijn uitwerking vindt 
in een aantal stellingnamen in het 
boek. Een paar voorbeelden: om een 
rationalisatie van de waterdistributie 
en een verhoging van een verantwoor
de waterwinning te bereiken pleit het 
rapport voor een reorganisatie (c.q. 
fusie) van kleine bedrijven die nauwe
lijks de nodige garanties kunnen geven 
inzake kwaliteit en hygiëne. Deze be
drijven zullen gewoonweg geen over
heidssubsidie meer ontvangen. Ook 
bij de luchtverontreiniging iets derge
lijks. De uiteindelijke beslissing in de 
vergunningsprocedure om goedkeuring 
te verkrijgen voor het vestigen (en 
veranderen of verplaatsen) van fabrie
ken, werkplaatsen, machines e.d., wordt 
genomen op provinciaal vlak. Omdat 
deze procedure soms lang kan duren 
(zij verloopt via de gemeente), omdat 
de besluiten van provincie tot provin
cie kunnen variëren, en omdat het 
voorkomen van luchtverontreiniging 
door de industrie aangepakt moet wor
den in het kader van de investering 
en niet bij de exploitatie, pleit het 
rapport voor een algemene nationale 
reglementering ter zake. 
Aan de andere kant maken de schrij
vers zich sterk voor kleinere eenheden, 
zoals ambachtelijke bedrijven, de mid
denstand en het landbouwbedrijf. Zij 
hebben een functie, zowel in de zin 
van de ruimtelijke ordening als bij het 
tegengaan van een "massale" samen
leving. Terecht legt men ook nadruk 

op het al/-round leefbaar kader van 
het stadsmilieu (wonen, werken, recrea
tie). Bij de ruimtelijke ordening moet 
de functionele eenheid van het wonen 
voorop staan, in plaats van uit te 
rekenen hoeveel woningen op een 
bepaald stuk grond "gewrongen" kun
nen worden. Men zou kunnen spreken 
van een decentralisatie of beter decon
centratie van recreatieve ruimten. 

Bestrüding bÜ de bron 

Het is een verdienste van de samen
stellers dat zij zich bij het formuleren 
van beleidsmaatregelen hebben laten 
leiden door de overtuiging dat de 
milieuverontreiniging waar mogelijk bij 
de bron bestreden moet worden. Dat 
dat evenwel geen eenvoudige zaak is, 
blijkt onder andere uit de reeds ge
noemde discussie tussen de bewinds
lieden. Enerzijds staat men zeer huive
rig tegenover overheids-dirigisme 
(overbodige en hinderlijke produkten 
tegengaan door de produktie ervan 
zwaar te belasten), anderzijds onder
kent men een zelfde dirigisme vanuit 
het huidige bedrijfsleven, dat voor een 
groot deel het consumptiepatroon be
paalt (reclame!). Het beleid moet -
met instemming van consumentenorga
nisatie e.d. - proberen het normale 
patroon (automatisme) te doorbreken 
en wegen aan te geven voor een 
levenswijze die nieuwe waarden doet 
ontdekken (autoloze zondag!). 

Uitvoering wetten 

Hoewel wij in Nederland qua wetgeving 
doen verwachten dat het milieupro
bleem stevig wordt aangepakt, roept 
de uitvoering van de "milieuwetten" 
nogal wat vraagtekens op. Mijn indruk 
is, dat de IPOVO-publikatie in dit ver
band goede suggesties kan doen. De 
uitvoering van de milieuwetgeving 
moge in België dan wel niet zover 
gevorderd zijn, concrete maatregelen 
kunnen er desondanks toch wel ge
nomen worden. 

Mr. J. Chr. G. Fijen 
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Het Jaar van de Vrouw perspectief 
voor een emancipatiebeleid? 

J. J. M. S. Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn* 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 18 decem
ber 1972 het jaar 1975 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de 
Vrouw. Deze geste van de Algemene Vergadering staat niet op zichzelf; 
zij is de min of meer logische fol/ow-up van de in 1967 aanvaarde en 
in 1968 op de Internationale Conferentie over de Rechten van de Mens 
in Teheran bekrachtigde Verklaring tot uitbanning van de discriminatie 

van de vrouw. 
Deze verklaring sloot goed aan bij de sedert de tweede helft van de 
jaren zestig duidelijk waarneembare nieuwe emancipatiegolf. Nadat in 
het begin van deze eeuw in de meeste Westerse landen het actief en 
passief kiesrecht voor de vrouw zijn beslag had gekregen, verstomde 
de eerste emancipatiebeweging. De meeste vrouwenorganisaties zagen 
nauwelijks kans om de voor de vrouw verworven rechten ook daad
werkelijk inhoud te geven. De traditionele rolpatronen beletten een 
wezenlijke verandering in de positie van de vrouw. Er waren en zijn 
veel verdergaande wijzigingen nodig in de maatschappelijke structuren 
dan een wijziging van Grond- en Kieswet om de vrouw met een 
kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardige inbreng te laten deelnemen 
aan het maatschappelijk gebeuren. De nieuwe emancipatiebeweging, 
overgewaaid uit Amerika, met als typische representanten in Nederland 
Man-Vrouw-Maatschappü en Dol/e Mina, richt zich dan ook veel directer 
op een mentaliteitsverandering. Voor een mentaliteitsverandering is 
in de allereerste plaats nodig, dat mannen zowel als vrouwen zich, 
nationaal en internationaal, met het probleem van de positie van de 
vrouw bezighouden. Regeringen en politieke partijen zullen een discussie 
in gang moeten zetten en de meningsvorming over - ten behoeve van 
de vrouw - te nemen maatregelen moeten bevorderen. 

INTERNA TlONALE SOLIDARITEIT 

De internationale Verklaring tot uitbanning van de discriminatie van de 
vrouw is helaas ook in Nederland erg onbekend. Deze verklaring is van 
grote betekenis voor de positie van de vrouw, met name in de ontwik-

* Mevrouw mr. Leyten is lid van het dagelijks bestuur van het CDA en van de KVP. Tevens 
is zij lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant en van het bestuur van het Centrum voor 

Staatkundige Vorming. (Red.). 

Politiek perspectief, november/december 1974 3 



kelingslanden; in tal van ontwikkelingslanden is de positie van de vrouw 2: 

nog erg ver weg van de situatie zoals die in de verklaring wordt beoogd. Y 
Voor ons vanzelfsprekende rechten zoals het recht op eigen nationaliteit, 
op eigendom, op een vrije huwelijksbeslissing, op onderwijs, op arbeid 
in een zelfgekozen beroep, enz. zijn voor vele miljoenen vrouwen in de 
wereld alleen maar een illusie. Internationale solidariteit met de vrouwen 
die in die bedroevende situatie verkeren, lijkt de enige mogelijkheid 
om een oplossing dichterbij te brengen. 

De ECOSOC-commissie1 voor de positie van de vrouw heeft een voor
stel in overweging om de Verklaring tot uitbanning van de discriminatie 
van de vrouw om te zetten in een conventie, omdat de verklaring zo r 
vrijblijvend is dat zij nog tot weinig resultaten heeft geleid. Het is echter j.. 

de vraag of een conventie minder vrijblijvend zal blijken te zijn, als wij 
niet in staat zijn een serieuze belangstelling voor en een mentaliteits- \; 
verandering met betrekking tot de positie van de vrouw te bewerken. ~ 
Het internationale Jaar van de Vrouw vormt daarvoor een uitstekende 
gelegenheid. Naast en in wisselwerking met de activiteiten van de 
lid-staten hebben de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde 
Naties, zoals de UNESCO, de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie), 
de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de ILO (Internationale 
Arbeidsorganisatie), alsmede de niet-gouvernementele organisaties een 
eigen programma in het kader van het Jaar van de Vrouw opgezet. 

Helaas voert het mij in het kader van dit artikel te ver om nader op de 
internationale aspecten in te gaan. Het is zeker geen onderschatting 
van onze verantwoordelijkheid voor de vaak rechteloze positie van de 
vrouw in andere delen van de wereld - integendeel, het is m.i. onze 
belangrijkste opdracht in het Jaar van de Vrouw -, dat ik mij nu wil 
beperken tot de Nederlandse situatie; hopelijk zullen ter zake meer 
deskundigen in dit blad terugkomen op de internationale situatie. 

Rest mij nog in deze inleiding de globale doeleinden van het Jaar van 
de Vrouw te vermelden: 

1. de gelijkwaardigheid van man en vrouw te bevorderen; 

2. de volledige integratie van de vrouw op nationaal en internationaal 
gebied te bevorderen bij het gehele scala van werkzaamheden 
tijdens het tweede Ontwikkelingsdecennium van de VN; 

3. het belang te erkennen van de bijdrage van de vrouw aan het ont
wikkelen van de goede verstandhouding en de samenwerking tussen 
staten en bij de versterking van de vrede. 

NEDERLAND EN HET JAAR VAN DE VROUW 

De Nederlandse regering heeft ter begeleiding van het Jaar van de 
Vrouw een Nationaal Comité in het leven geroepen, dat onder voor-

1 ECOSOC: Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. 
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zitterschap staat van de christen-democrate ir. N. C. de Ruiter (CHU). 
De opdracht van dit comité luidt: 

het ondernemen, bevorderen en coördineren van al die activiteiten 
die ertoe kunnen bijdragen. dat ne Np.np.rI8nn!'lP sAmenleving in al 
haar geledingen wordt betrokken bij bedoeld jaar; 

het opzetten van een plan van activiteiten; 

het toezien op de uitvoering van het plan van activiteiten; 

het beheren van de door de overheid en anderen ter beschikking 
gestelde gelden. 

De regering heeft, in februari 1974, eveneens besloten een Nationale 
Adviescommissie voor het Emancipatiebeleid in het leven te roepen 
"ter bevordering van de gelijkstelling van mannen en vrouwen en de 
volledige integratie van vrouwen in alle sectoren van de samenleving". 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is door de regering verzocht het 
voor een gericht emancipatiebeleid noodzakelijke onderzoek naar wet
geving en praktijk te verrichten. 

De regering heeft hiermee in ieder geval blijk gegeven van goede wil 
te zijn bij het bestrijden van de discriminatie van de vrouw. Zij zal 
daarbij echter nog tal van praktische, maar vooral politieke moeilijk
heden ondervinden als de politieke partijen en hun wetenschappelijke 
instituten niet tegelijkertijd een politieke vertaling proberen te geven 
van alle wensen die bij de vrouwenorganisaties en de emancipatie
bewegingen leven. 

EMANCIPATIEBELEID EN POLITIEK 

Het is merkwaardig te moeten constateren, dat de discussies over de 
al of niet vermeende discriminatie van de vrouw zich voornamelijk 
afspelen binnen de vrouwenorganisaties. De gezamenlijke Nederlandse 
vrouwenorganisaties, binnenkort verenigd in de Nederlandse Vrouwen
raad, hebben een schat aan informatie en onderzoek betreffende de dis
criminatie van de vrouw. Mede gezien de indrukwekkende ledentallen en 
de hoge organisatiegraad van de vrouwen boven de 30 jaar, is het ver
wonderlijk, dat overheid en politieke partijen zich zo weinig bekommerd 
hebben om het werk van deze organisaties. De sterke stijging van het 
aantal op vrouwen uitgebrachte voorkeurstemmen bij de laatste Tweede
Kamerverkiezingen duidt er op, dat de vrouwen zelf wel degelijk door
drongen zijn van de door hun organisaties verstrekte informatie. 
Nu de regering echter een verheugende belangstelling voor de proble
matiek van de vrouw aan de dag legt en nu bovendien de activiteiten 
in het kader van het Jaar van de Vrouw de discussies over emancipatie 
naar een breder publiek zullen brengen, valt een politisering van het 
vraagstuk te verwachten. In dat stadium wordt het van groot belang, 
dat politieke partijen een opvatting vormen over de wenselijkheid van 
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een emancipatiebeleid en over de doeleinden die zij daarbij nastreven. 
Ook zullen prioriteiten moeten worden gesteld ten aanzien van de grote 
lijsten met wensen die door en namens vrouwen ter tafel worden ge
bracht. BOVfmnien is er geen twijfpl over, nat een serieus anti-discrimi
natiebeleid conflicten van belangen op zijn weg zal ontmoeten, bijv. 
van financiële, economische en sociale aard, waarin keuzen van politieke 
partijen worden gevraagd. Dat tot nu toe de discriminatie van de vrouw 
nauwelijks een politiek omstreden kwestie leek, maar veeleer een strijd 
van de gezamenlijke vrouwen tegen het establishment - overheid, 
werkgevers, politieke partijen, enz. - is m.i. te wijten aan het feit, dat 
tot nu toe anti-discriminatoire maatregelen eerst dan werden getroffen, 
wanneer de publieke opinie zo ver geëvolueerd was, dat van politiek 
verschil van inzicht geen sprake meer was; hooguit nog van verschil 
van inzicht over de termijn waarop een maatregel kon worden genomen 
(bijv. de kwestie van de gelijke beloning). 

Het is m.i. niet de taak van de vrouwenorganisaties, de politieke ver
schillen aan te geven; zij dienen onder meer op te treden als pressie
groep en belangenbehartigers, die evenals bijv. vakbeweging en land
bouworganisaties hun wensen aan de verantwoordelijke politici kenbaar 
maken. 

HET CDA EN HET EMANCIPATIEBELEID 

Bestudering van programma's, rapporten en andere stukken van de drie 
christen-democratische partijen biedt helaas weinig inzicht in het con
crete beleid dat KVP, ARP en CHU denken te voeren ter bevordering 
van de gelijkstelling van mannen en vrouwen en de volledige integratie 
van vrouwen in alle sectoren van de samenleving. Wel bieden zeker de 
Nota van de Contactraad en ook een aantal andere stukken (waaronder 
redevoeringen van de fractievoorzitters bij de Algemene Beschouwingen 
over de Rijksbegroting voor 1975) een duidelijke grondslag voor het 
te voeren concrete beleid. Die stukken geven ook aan in welke richting 
het emancipatiebeleid van de christen-democraten zich zeker niet zal 
kunnen bewegen. Ik wil daarvan hier alvast twee voorbeelden noemen: 

het CDA zal m.i. nooit kunnen instemmen met een beleid dat bijv. 
legalisering van abortus provocatus beschouwt als één van de voor
waarden voor emancipatie van de vrouw; 

het CDA zal evenmin moeten uitgaan van de gedachte dat de ge
zinsstructuur de meest belemmerende factor is voor een volledig 
eigen ontplooiing van de vrouw; misschien wel de wijze waarop 
het gezin thans functioneert, maar die vraag is van een geheel 
andere orde. 

Met deze voorbeelden wil ik alleen maar aangeven, dat de verschillen 
in uitgangspunten groot kunnen zijn, maar dat wil natuurlijk niet zeggen, 
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dat de diverse politieke partUen elkaar niet op een voor de vrouw 
positief concreet beleid zouden kunnen vinden, of, om met de minister
president te spreken: als de een van de Noordpool komt en de ander 
van de Zuidpool, kunnen zU elkaar toch op de evenaar ontspannen 
de hand reiken. 

Hieronder zal ik proberen enige lijnen aan te geven waarlangs het 
beleid van de christen-democraten met betrekking tot de integratie van 
de vrouw in het maatschappelijk gebeuren zich m.i. zal moeten bewegen. 
Vooraf zou ik echter met klem willen bepleiten, dat een commissie van 
deskundigen onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelUke 
instituten van KVP, ARP en CHU een rapport over dit onderwerp het 
licht doet zien, ten einde te voorkomen dat de Kamerfracties door ge
brek aan inbreng uit eigen kring de vrouw in de kou laten staan, dan 
wel een te verbrokkeld beleid voeren. 

Als grondslagen voor het beleid zou ik willen kiezen voor: 

a) de door mr. Andriessen, gesteund door zijn partij, bij herhaling be
pleite spreiding van kennis, macht en inkomen; 

b) de door prof. Steen kamp in de Nota van de Contactraad "Op weg 
naar een verantwoordelijke maatschappij" zo uitstekend verwoorde 
passages over de mens en zijn ontplooiingsmogelijkheden. 

ad a) 

De spreiding van macht, kennis en inkomen schiet in ieder geval wat 
de vrouw betreft tekort. Hoeveel macht heeft de vrouw? Hoeveel kennis? 
Hoeveel inkomen? 

Voor een schatting van de macht in handen van vrouwen hoef ik maar 
te verwijzen naar de minimale deelname van vrouwen in de top van 
overheid, politiek, bedrijfsleven en allerlei sociale instituties. Wat de 
kennis betreft kan ik verwijzen naar het uiterst geringe opleidingsniveau 
van vrouwen en meisjes; de verlenging van de leerplicht heeft uiteraard 
ook voor meisjes een verbetering gebracht, maar helaas ook het ver
schil in niveau van opleiding met de jongens verder vergroot. Kennelijk 
hebben de ouders in de verlenging van de leerplicht reden gezien om 
vooral de jongens een goede en vaak langer dan de leerplichtige leeftijd 
durende opleiding te laten geven; voor meisjes blijkt dat in veel mindere 
mate het geval en wordt nog maar al te vaak gekozen voor de een
voudigste methode om de leerplichtige jaren door te komen. 

Dat het ook met het inkomen van de vrouw droevig gesteld is, hoef 
ik nauwelijks toe te lichten. Door het lage opleidingsniveau van vrouwen 
en meisjes is de honorering ook laag; door de geringe deelname van 
de gehuwde vrouw aan het arbeidsproces, als gevolg van allerlei 
onnodige belemmeringen, hebben talloze gehuwde vrouwen helemaal 
geen eigen inkomen en daarmee ook geen financiële onafhankelijkheid. 
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Het is m.i. verbazingwekkend, dat noch de regering noch de Kamer, 
voor zover mij bekend, bij alle discussies over spreiding van macht, 
kennis en inkomen de vrouwen uitdrukkelijk heeft genoemd als een 
van de groepen waarop het beleid zich in elk geval zou moeten richten. 

ad b) 

Ik moge in dit verband twee zinnen citeren uit de Nota van de Contact
raad: "Voor een evenwichtige ontplooiing van mens en maatschappij 
zijn naast materiële en sociale bestaanszekerheid de geestelijke toerus
ting, de culturele creatieve ontwikkeling en de mogelijkheid tot het 
dragen van medeverantwoordelijkheid even belangrijk". En: "Noodza
kelijk is een culturele of welzijnsrevolutie in die zin, dat er meer aan
dacht komt voor de niet-materiële aspecten van het bestaan, voor 
geestelijke verrijking van alle mensen en voor participatie en spreiding 
van verantwoordelijkheden". 

Op het gebied van het scheppen van kansen tot verdere ontplooiing van 
de vrouwen tot culturele en creatieve ontwikkeling liggen m.i. belang
rijke mogelijkheden om de emancipatie van de vrouw dichterbij te 
brengen. Ook hier weer zijn de vrouwenorganisaties buitengewoon 
actief; het is vaak bewonderenswaardig, wat zij zonder enige financiële 
of professionele steun tot stand brengen. Zou het geen aanbeveling 
verdienen dit werk te gaan subsidiëren en daarmee de kwalitatieve en 
kwantitatieve mogelijkheden van de vrouwenorganisaties te vergroten? 
Ligt het niet voor de hand in dit licht ook de omscholings- en bijscho
lingsmogelijkheden uit te breiden met minder rechtstreeks op een 
beroep maar meer op creatieve en culturele verrijking gerichte pro
gramma's? 

Enkele concrete, zeer actuele vraagstukken die de positie van de vrouw 
betreffen, wil ik tenslotte hier nog aan de orde stellen, al moet ik erbij 
opmerken, dat de greep betrekkelijk willekeurig is. 

DE WERKGELEGENHEIDSSITUATIE VAN DE VROUW 

Hoewel het erg moeilijk is een goed inzicht te krijgen in de werksituatie 
van de vrouw2, zijn drie algemene kenmerken wel te geven: 

1) vrouwen en meisjes zijn voornamelijk werkzaam in de lagere en 
lager betaalde beroepsgroepen; 

2) vrouwen en meisjes werken in vele gevallen onder hun niveau; 

3) over de werkloosheid onder gehuwde vrouwen en de vraag naar 
part-time arbeid door gehuwde vrouwen zijn geen betrouwbare ge
gevens beschikbaar. 

~ Veel lezenswaardigs is hierover te vinden in het bijvoegsel "Vrouwen - gelijke lonen, ge
lijke kansen?" van Vrij Nederland, 2 november 1974. 
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ad 1) 

Dit probleem is voor een groot deel terug te voeren op de onderwijs
kansen voor meisjes; als we geen kans zien via een zeer gerichte 
voorlichting aan moeders de zin en het nut van onderwijs voor meisjes 
duidelijk te maken, zal dit probleem nog een generatie of misschien 
wel langer voortduren. Als van huis uit geen ander beleid aan het meisje 
kan worden meegegeven dan: zo vlug mogelijk van school af, een paar 
jaar werken en dan trouwen, waar kunnen dan de meisjes de motivatie 
voor verder onderwijs vandaan halen? Het is bovendien dezelfde groep 
meisjes en vrouwen, die na hun huwelijk niet meer zullen werken (tenzij 
om strikt financiële redenen), omdat de ongeschoolde arbeid van vóór 
het huwelijk nauwelijks iets is om naar terug te verlangen. Het is ook 
dezelfde groep, die een zinvol bezig zijn zonder buitenshuis te werken 
niet aankan, omdat ze voor creatieve en culturele ontplooiing de vor
ming mist. 

ad 2) 

Dat vele vrouwen en meisjes onder hun niveau werken, is soms te 
wijten aan de vrouw zelf, maar doorgaans aan de werkgever - ook 
de overheid -, die de vrouwelijke werknemer beschouwt als een tijde
lijke kracht, met als gevolg eentonig en weinig verantwoordelijk werk. 
De vicieuze cirkel is dan compleet: de vrouw zal weinig neiging hebben 
te blijven werken als ze in haar werk steeds geremd is en weinig be
vrediging in de werksituatie heeft gevonden. Psychologisch is het voor 
een vrouw vaak bijzonder moeilijk om echt voor een carrière te kiezen, 
omdat dat al gauw wordt beschouwd als onvrouwelijk en dus sociaal 
isolement oplevert, zowel ten opzichte van andere vrouwen als van 
mannen. Mentaliteitsverandering is hier een belangrijke opgave, maar 
ook aangepaste en betere arbeidsvoorwaarden zullen veel kunnen 
oplossen. 
Waarom zijn er hele categorieën van zgn. vrouwenberoepen, die zich 
aan iedere carrièrevergelijking onttrekken? Het vak van secretaresse 
is om totaal onduidelijke redenen een vak, en niet een fase in een 
administratieve carrière. Het is toch onbegrijpelijk, dat een bekwame 
secretaresse in een bedrijf geen carrièrekansen heeft en hooguit naar 
een belangrijker baas mag verhuizen? 

ad 3) 

Uit alle recente werkgelegenheidscijfers blijkt dat de geregistreerde 
arbeidsreserve onder vrouwen aanzienlijk sneller stijgt dan het ge
middelde; de vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten daalt ook sneller 
dan het gemiddelde. Helaas laten de meeste vrouwen die werk zoeken 
- laat staan zij die part-time werk zoeken -, zich niet registreren, 
vaak omdat zij de wegen niet kennen, vaak ook omdat zij benauwd 
zijn niet meer aan de eisen van vakbekwaamheid te kunnen voldoen. 
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Het is daarom verheugend, dat het Nederlands Centrum voor Marke
tinganalyse en Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek te Amsterdam met 
subsidie van CRM een onderzoek heeft gedaan naar de rol van de 
vrouw anno 1974. Uit dit onderzoek is veel relevant cijfermateriaal naar 
voren gekomen. Onder meer is gebleken, dat tegen 1980 ruim 1 miljoen 
vrouwen tussen 25 en 50 jaar - daar zijn de jongeren dus nog niet 
bij - een baan buitenshuis willen hebben. Wil de overheid een massale 
werkloosheid onder vrouwen voorkomen, dan zal de werkgelegenheid 
voor vrouwen boven de 25 jaar - wederom volgens genoemd onder
zoek - met 325.000 arbeidsplaatsen, waarvan 150.000 part-time, moeten 
worden uitgebreid. Het onderzoek wijst bovendien uit, dat het verlangen 
om te gaan werken bij vrouwen met een middelbare of hogere opleiding 
thans veel groter is dan bij vrouwen met minder scholing, zodat de 
nodige uitbreiding met nieuwe of door mannen vrij te maken arbeids
plaatsen vooral zal moeten gebeuren op middelbaar en hoger niveau. 

Concrete maatregelen en mogelijkheden 

In februari 1973 verscheen van de Raad voor de Arbeidsmarkt een 
uitstekend advies over de inschakeling van de gehuwde vrouw in het 
arbeidsproces. Dit advies ging vergezeld van een zeer realistische, 
weinig omstreden en waarschijnlijk zeer effectieve lijst van 26 concrete 
aanbevelingen voor verbetering van de huidige situatie. Van deze 
aanbevelingen hebben we weinig meer gehoord; misschien kunnen de 
christen-democratische bewindslieden van Sociale en Economische 
Zaken dit aan hen uitgebrachte advies weer eens te voorschijn halen? 
Uniforme schoolvakantietijden, geen onaangekondigde vrije dagen, 
doorlopende schooltijden, gelijke aanvangstijden voor scholen, en ver
plichte overblijfmogelijkheden op alle scholen (zoals in alle ons om
ringende landen allang het geval is) zouden evenzovele enorme ver
beteringen voor de vrouw zijn, zonder dat ze extra kosten van be
tekenis met zich meebrengen of voor het kind of het gezin schadelijk 
zouden zijn. 

MENT ALJTEITSVERANDERING EN TOLERANTIE 

Het is overigens een illusie te menen, dat met een aantal technische 
maatregelen een volledige integratie van de vrouw in het maatschap
pelijk gebeuren daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht. Er kunnen 
wel een aantal belangrijke belemmeringen door worden weggenomen. 
Daarnaast is echter een mentaliteitsverandering en een veel grotere 
tolerantie van mannen, maar ook van vrouwen die voor zichzelf een 
maatschappelijk functioneren niet verlangen, beslist noodzakelijk. 

Waarom beschouwt de maatschappij het kennelijk als vanzelfsprekend 
dat mannen niet in het gezin hoeven te worden ingeschakeld, zodat 
ze 24 uur per dag beschikbaar zijn voor hun werk? Hoeveel politici, 
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bestuurders, advocaten, artsen, wetenschapsmensen enz. kunnen hun 
vak uitoefenen juist dankzij het feit, dat hun vrouwen 24 uur per dag 
voor het "thuisfront" ter beschikking zijn? Waarom wordt nog zo vaak 
beweerd dat de vrouw wil emanciperen ten koste van man en kinderen? 
Is daar enig bewijs voor aan te voeren? Is niet eerder het tegendeel 
het geval? 

Waarom krijgt een werkende gehuwde vrouw zo vaak de verwijtende 
opmerking te horen, dat haar kinderen zoveel tekort komen? Is het 
evenwichtig opgroeien van kinderen niet veel meer te danken aan de 
intensiteit van de aandacht van beide ouders en de harmonie in het 
huwelijk, en helAmélal niet aan de hoeveelheid uren die de vrouw tussen 
de muren van haar huis (en Vädk aankijkend tegen die muren) door
brengt? 
Waarom wordt altijd de schijn gewekt dat de vrouwen die voor meer 
integratie en gelijkstelling vechten, alle vrouwen tegen hun zin aan 
het werk willen zetten, terwijl dat natuurlijk helemaal niet het geval is? 
Het vragen om ontplooiingsmogelijkheden betekent immers juist, dat 
vrijere keuzen mogelijk worden. 

Uit deze vragen blijkt wel dat er in het Jaar van de Vrouw voor de 
Nationale Commissie Emancipatiebeleid nog heel wat te doen is. Ik 
wens haar daarbij veel succes. 
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Het vraagstuk van de numerus fixus 

J. B. A. Hoyinck* 

Toenemende boosheid en zelfs verbijstering van met name de aC8de
mische wereld begeleiden het wetsontwerp tol verlenging en wijziging 
van de Machtiqingswp.t inschrijving studenten op zijn weg naar openbare 
bp.hnndeling door het parlement. Als de aandacht die in de pers aan 
de voorstellen van staatssecretaris Klein wordt besteed, maatgevend is 
voor het gewicht van dit probleem, dan past hierop de gevolgtrekking, 
dat de numerus fixus een uitermate belangrijk probleem is, dat meer dan 
gewone aandacht verdient. En omdat belangrijke voorstellen veelal de 
fundamenten raken van een bestaande orde of een bestaand systeem, 
kan hieraan op voorhand het vermoeden worden toegevoegd, dat zulks 
ook bij de "studentenstop" -voorstellen het geval is. 

In dit artikel zal ik proberen dit vermoeden enige ruggegraat te geven 
door een poging tot inventarisatie van de vraagstellingen die met het 
omstreden wetsvoorstel direct samenhangen of er in meer verwijderd 
verband aanrakingspunten mee hebben. Ofschoon met name de feitelijke 
gegevens zeker voor de korte termijn weinig aanleiding geven tot zelfs 
maar bescheiden optimisme, geloof ik toch, dat een correcte ordening 
van de vraagstelling vooral voor de langere termijn het zijne kan 
bijdragen tot het dichterbij brengen van een oplossing. 

Intussen staan de Kamers voor het zoveelste uit de rij van onoplosbare 
problemen; de controverse tussen hakken en spaanders heeft een 
bevredigende oplossing - bevredigend in de zin van: ieder het zijne 
gevend - inmiddels al onmogelijk gemaakt. Dat staat vast na drie 
bittere selectieronden om de toegang tot de universiteiten, die tot nog 
toe een aantal slachtoffers hebben gemaakt dat veilig met vijf cijfers 
kan worden geschreven. Het zou - geloof ik - onbillijk zijn deze 
volledig op rekening van de volksvertegenwoordiging te schrijven. De 
aanneming van de oorspronkelijke Machtigingswet, in de zomer van 
1972, geschiedde weliswaar in vliegende haast - de collegegelden 
waren op dat moment belangrijker! - en met alle kwalijke gevolgen 
van dien, maar wel zag de Kamer kans op de aanneming de hypotheek 
te leggen van een fundamentele discussie, die de volksvertegenwoor
diging overigens even veel kans laat op de brokken van de puzzel 

• Mr. Hoyinck is wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming. 
(Red.). 
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als op de zegepraal van een kostbaar want zwaar bevochten compromis. 
Het is echter niet alleen met het oog op de slachtoffers van nu en hun 
toekomstige lotgenoten, die de harde klappen moeten opvangen, cat 
nu tot het doorhakken van de belangrijkste beleidsknopen moet worden 
overgegaan. Ook het gewijzigde voorstel van staatssecretaris Klein 
vertoont manco's in de probleemstelling, die uit de weg moeten worden 
geruimd alvorens de juiste weg naar een oplossing kan worden inge
slagen. Want verschillende vraagstukken van verschillende aard lijken 
door elkaar te lopen. Als ordening van de vraagstelling iets als een 
diagnose mag heten, dan is daarmee nog geenszins de keuze voor deze 
of gene therapie vastgelegd. 

Ordening van de vraagstelling - aard van het probleem 

Een opsomming van ter zake van de numerus fixus voorliggende pro
blemen, in hun juiste volgorde, moet worden voorafgegaan door de 
constatering dat de beslissing tot het beperken van inschrijvingen van 
studenten als zodanig om meer dan één reden geen onderwijskundige, 
maar een politieke zaak is, want opgedragen aan de wetgever. Dat 
betekent natuurlijk niet, dat zo'n politieke beslissing niet geheel of ten 
dele op onderwijskundige gronden zou kunnen worden gemotiveerd 
(hetgeen overigens bij de voorstellen-Klein niet het geval is), maar het 
is ondenkbaar dat welk onderwerp van staatszorg ook zich zou kunnen 
of mogen onttrekken aan het beleidsoordeel van de wetgever en de 
daaraan onvermijdelijk verbonden consequenties in de sfeer van de 
distributie van beschikbare middelen, waarvan de realisering van een 
uitgangspunt en een beleid nu eenmaal volkomen afhankelijk zijn. 
De kwalificatie van het numerus-fixus-probleem - in enge zin - als 
een politiek probleem maakt de onderstaande indeling van vragen 
mogelijk. Voor de beantwoording van deze vragen wordt hierbij onder
scheiden tussen de vraagstelling in algemeen-theoretische zin, d.w.z. 
onafhankelijk van het bestaande systeem, en vervolgens een op de 
huidige situatie te geven, praktische respons. De te stellen vragen 
kunnen als volgt worden geformuleerd: 

1. Moet aan de overheid de bevoegdheid toekomen het recht op toe-
lating te beperken? 

2. Zo ja, onder welke voorwaarde(n)? 

3. Welke methode verdient de voorkeur? 

4. In welke vorm krijgt een en ander het meest duurzaam gestalte? 

1) DE INTERVENIËRENDE OVERHEID - THEORIE 

Op de onder 1. gestelde vraag is theoretisch gezien, d.w.z. losgekop
peld van onverschillig welk systeem, bestaand of toekomstig, maar 
één antwoord mogelijk: ja. Belangrijker dan de feitelijke motivering van 
dit antwoord, die gelegen is in de per definitie altijd schaarse middelen, 
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is de overweging dat de taakstelling van de overheid geen ander ant
woord toelaat. Er zijn immers tal van situaties denkbaar waarin de 
overheid, met een beroep op die taakstelling, ter zake van beperking, 
mits goed gemotiveerd, terecht overwegingen in het geding kan brengen 
- zoals in de huidige situatie bijv. de maatschappelijke behoefte _ 
die een bewust regulerend effect wordt toegedacht in een steeds 
toenemende wanverhouding tussen onderwijsvraag en -aanbod. 

Ten overvloede kan een en ander worden verduidelijkt door het stellen 
van de tegenvraag, wat de gevolgen zouden zijn als de overheid deze 
bevoegdheid zou worden onthouden. Dit zou in theorie tot de hier en 
daar al gememoreerde absurde situatie kunnen leiden, dat in het jaar 
x onder vigeur van het systeem y zich voor de overigens eerbiedwaar
dige vakken egyptologie of sterrenkunde een enorm overschot aan 
studenten aanmeldt, die bij gebrek aan een overheidsinstrumentarium 
om die stroom te reguleren, allen zonder onderscheid zouden moeten 
worden geplaatst. Dat is op alle fronten onaanvaardbaar, zelfs bij een 
zeer strikte uitleg van het begrip recht op onderwijs; de volgende 
verfijning van de oorspronkelijke vraag kan dit duidelijk maken. 

De interveniërende overheid - praktijk 

Als we de bovenstaande oorspronkelijke vraag wijzigen in die zin, dat 
zij wordt geplaatst in de context van het huidige systeem in de huidige 
situatie, dan wordt de beantwoording direct een stuk moeilijker. Gezien 
vanuit het bestaande systeem kan de vraag in twee delen worden 
opgesplitst, en wel in een formeel en een materieel element, anders 
gezegd naar respectievelijk de letter en de geest van de wet. 

Geplaatst tegen de formele achtergrond van de letter van de wettelijke 
bepalingen inzake het recht op onderwijs valt niet te ontkomen aan de 
constatering, dat de beperkende voorstellen van het numerus-fixus
voorstel hiermee lijnrecht in strijd zijn. Voor dit betoog is vooral van 
belang de redactie van artikel 26 van de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs, dat zonder veel omhaal "ieder, onverschillig waar hij (of 
zij; H.) de vereiste kundigheden heeft opgedaan", toelaat tot het weten
schappelijk onderwijs; voor de bezitters van een diploma voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs geldt zelfs, dat in beginsel dat diploma 
toegang geeft tot alle faculteiten. Het is duidelijk, dat hierdoor de 
essentiële premisse, niet alleen die van het VWO, maar van het gehele 
voortgezet onderwijs in het bijzonder - nl. het recht aan het diploma 
ontleend - in het drijfzand terecht komt. Gewezen is al op de zeer 
ernstige gevolgen voor de motivatie van de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Betrouwbare metingen daarvan zijn op dit moment niet 
voorhanden, maar het lijkt geen al te gewaagde zaak te vermoeden, dat 
de frustraties binnen het voortgezet onderwijs als gevolg van een en 
ander nog aanzienlijk zullen toenemen. Bagatelliseren van dit ver
schijnsel lijkt me hoe dan ook uit den boze. 
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Het materiële element verwijst naar de geest van de wet, naar de be
doelingen die de wetgever heeft gehad. En dan kan mede uit de formele 
bepalingen, die terecht het logisch uitvloeisel zijn van die bedoelingen, 
worden afgeleid. dat het de kennelijke en loffelijke opzet is geweest. 
de toegankelijkheid van het onderwijs en daarmee het recht op onder
wijs gedurig sterker en onaantastbaarder te maken. Het staat buiten 
twijfel. dat het de overheid via allerlei maatregelen ernst is geweest 
de belangrijke beleidsdoelstelling recht op onderwijs ook metterdaad te 
realiseren of haar zelfs om te zetten in een - zich nog steeds uitorei
dende - leerplicht. waarvan de wenselijkheid in dit bestek echter 
buiten de orde blijft. De positieve ontwikkelingen die deze beleids
doelstelling heeft gehad op het vlak van de externe democratisering. 
kunnen worden bijgeschreven op de creditzijde van voortvarend rege
ringsbeleid. 

Anderzijds moet worden vastgesteld dat aan genoemde uitgangspunten. 
zowel naar letter als naar geest. stilzwijgend maar wel vanzelfsprekend 
de verwachting of zelfs de pretentie werd verbonden dat recht op 
onderwijs ook te allen tijde waar te kunnen maken. De huidige situatie 
demonstreert afdoende. dat dit niet is gelukt. Stormachtige kwantitatieve 
onvoorzienbare ontwikkelingen daarbuiten hebben de grens van de 
middelen waarover de overheid beschikt om haar "verplichtingen" 
gestand te doen genaderd en hier en daar ook al overschreden; met 
"hier" is bedoeld het wetenschappelijk onderwijs. met "daar" het hoger 
beroepsonderwijs. waar beperking van de toelating al enige tijd ge
ruisloos de gewoonste zaak van de wereld is. 

Naar mijn mening wordt met het bovenstaande voldoende het negatieve 
antwoord gemotiveerd op de vraag. of in de huidige situatie een be
perking zoals voorgesteld terecht is. Een eerlijke en juiste consequentie 
die hieraan moet worden verbonden is. dat bij handhaving van het be
staande systeem mogelijk naar de bedoelingen in elk geval naar de 
formule de wetgeving moet worden gewijzigd alvorens tot interventie 
kan worden overgegaan. Daarvoor is te meer reden omdat intussen 
is komen vast te staan. dat de studentenstop niet meer een tijdelijk, 
conjunctureel verschijnsel is - de formule van de considerans van het 
wetsontwerp spreekt nog steeds hardnekkig van tüdelüke voorzieningen 
- maar. zoals minister Van Kemenade zelf onlangs verklaarde. van 
blijvende. structurele aard. Zo gezien gaat het excuus dat de nood van 
de conjunctuur de wet van de structuur mag breken. niet op. Daaruit 
volgt dat de wet moet worden gewijzigd. wellicht niet naar haar intentie 
maar wel qua pretentie. 

2) DE VOORWAARDEN 

Zoals ten aanzien van de eerste vraag gebeurde. moet ook dit probleem 
worden verdeeld in twee elementen. te weten los van c.q. in relatie 
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tot het bestaande systeem. Met betrekking tot een opsomming van 
de voorwaarden waaronder in algemene zin tot beperking kan worden 
0vergegaen, wordt er daarbij van uitgegaan dat de bedoelingen van de 
wetgever constant zijn: het op het individu toegespitste recht staat 
primair binnen welk systeem dan ook. Deze vooronderstelling lijkt 
redelijk, niet alleen op grond van het verleden, waarin de individuele 
ontplooiing - terecht overigens - veruit het belangrijkste Leitmotiv 
is geweest op het stuk van het recht op onderwijs (over maatschappe
IÜke behoefte is immers niet gerept tot het moment dat de individuele 
ontplooiing serieus in gevaar kwam), maar ook omdat in het voorlig
gende wetsvoorstel - versterkt door de memorie van toelichting op 
de begroting voor 1975 - deze bedoeling als belangrijkste uitgangs
punt wordt gehandhaafd. Deze optiek brengt de vuistregel met zich 
mee, dat niet wordt ingegrepen in de toelating voordat het uiterste is 
beproefd ten aanzien van de capaciteit. 

Dat zo'n uiterste niet gelegen kan zijn in onbeperkte aanpassing van 
de onderwijscapaciteit aan het aanbod door simpele vergroting van het 
volume, is inmiddels onbetwistbaar dUidelijk. De feitelijke onmogelijk
heid van zo'n aanpak wordt niet alleen aangetoond door nogmaals te 
benadrukken, dat er sprake is van een strikt financieel-politiek probleem, 
maar de methode moet tevens worden afgewezen op grond van ander
soortige politieke ovelwegingen, waarvan de maatschappelijke behoefte 
er één is. 

Maatschappelüke behoefte 

Dat begrip maatschappelijke behoefte wordt in het wetsontwerp niet 
met een overdaad aan nauwkeurigheid gehanteerd. Het blijft - na lezing 
van de memorie van toelichting - goed mogelijk in twijfel te verkeren 
over de vraag wat onder maatschappelijke behoefte precies wordt 
verstaan, door welke factoren zij wordt bepaald en door wie een en 
ander moet worden vastgesteld. De memorie van toelichting zou hier 
evengoed de som van afzonderlijke individuele behoeften kunnen be
doelen als de situatie op de arbeidsmarkt of, in zijn scherpste vorm, 
een volledige calculatie van het aantal en het soort wetenschappers 
waaraan het collectief op een bepaald moment behoefte heeft en op 
basis waarvan vraag en aanbod op elkaar worden toegesneden. 
Niettemin plaatst de memorie van toelichting de beide elementen _ 
recht op persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke behoefte - als 
tegenstellingen tegenover elkaar, waaruit kan worden geconcludeerd 
dat "maatschappelijk" in de eerste en voornaamste plaats vertaald 
moet worden als "collectief", een begrip dat pas dan ophoudt strijdig te 
zijn met individuele ontplooiing - en dus aanvaardbaar als rem op het 
individuele recht op onderwijs - als, meer dan nu gebeurt, de nadruk 
wordt gelegd op het feit, dat beide zaken niet alleen elkaars tegenge
stelde zijn, maar óók in elkaars verlengde liggen. Individuele ontplooiing 
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is prachtig, maar zonder kans op een baan toch direct aanzienlijk 
minder aantrekkelijk; zie onze egyptologen en astronomen. Dat neemt 
niet weg, dat het uitgangspunt moet blijven: maatschappelijke behoefte 
is een correctief op het individuele recht, en niet omgekeerd, waarbij 
vooraf het begrip maatschappelijke behoefte nadere definiëring behoeft. 

Levert ongebreidelde aanpassing van aanbod aan vraag uiteindelijk 
niet het gewenste resultaat, iets anders is, of soelaas zou kunnen 
worden geboden door een efficiëntere besteding c.q. verdeling van de 
middelen sec of in combinatie met een verbetering van de structuur 
van de desbetreffende sector, i.c. het hoger onderwijs. Wat die meer 
efficiënte besteding betreft is een algemene uitspraak bij voorbaat 
onbillijk, maar vermoedens dat er langs die weg nog wel het een en 
ander te bereiken zou zijn, krijgen enige grond onder de voeten als het 
Centrale bureau plaatsing en aanmelding in Groningen achteraf bere
kent, dat voor drie van de tien studierichtingen de voor dit studiejaar 
afgekondigde stop eigenlijk niet nodig was geweest. 

En dan de verbetering van de structurele opzet van het onderwijs na 
de middelbare school: de herstructurering van het wetenschappelijk 
onderwijs, de samenhang met het hoger beroepsonderwijs en de 
planning. Daarover kan ik kort zijn. Niet omdat ik de vraag naar de 
e\entuele positieve effecten ervan met een simpel ja of nee zou kunnen 
beantwoorden - alhoewel de vooruitzichten nogal wat ruimte laten 
voor pessimisme - maar omdat die effecten nog zo lang op zich 
zullen laten wachten, dat het onverantwoord zou zijn de beantwoording 
ten principale van de numerus-fixus-vraag op die grond tot dat tijdstip 
uit te stellen. 

Met name het vraagstuk van de meer efficiënte besteding en verdeling 
van de middelen, die uitdrukkelijk meer omvatten dan de financiële 
middelen, kan ook in de huidige situatie wellicht methodischer worden 
aangepakt. 

3) DE METHODE - HET SELECTIESYSTEEM 

Van de in de inleiding gesignaleerde boosheid en verbijstering komt 
een respectabel deel op rekening, niet zozeer van het feit dat de over
heid wordt gemachtigd selectie-als-activiteit toe te passen 1, als wel 
van de voorgestelde methode, het selectiesysteem. De kop van Jut 
daarbij heet loting. 

Voor de afwijzing van de integrale loting - de overheersende tendens 
in de commentaren - worden vaak zeer goede argumenten in stelling 
gebracht C.q. alternatieven aangedragen. Met deze argumenten meegaan 
is een voor de hand liggende gevolgtrekking, die ik echter niet zou 

1 Zie voor een begripsverduIdelijking het artikel "Selectie voor, in en door het onderwijs" 
van drs. J. W. Solberg, in "Politiek perspectief', januari-februari 1973. pag. 34 e.v. 
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willen maken zonder vooraf de volgende kanttekeningen te hebben ge
plaatst. 

Op de eerste plaats beweren tegenstanders, dat integrale loting in 
het geheel geen criterium is. Slechts op grond van eindexamencijfers 
zou dat wel zijn, onder erkenning overigens van het zeer onvolmaakte 
van dat criterium en voorts van het feit dat er überhaupt zeer weinig 
wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn ten behoeve van het kiezen 
voor welk systeem dan ook. Dat laatste is zeker waar; aan "perfecte" 
oplossingen hoeft derhalve niet te worden gedacht. Maar ik betwijfel 
of het wel helemaal juist is voor cijferselectie te kiezen op grond van 
de enkele overweging "beter een slecht, dan helemaal geen criterium". 
Want loting is, op de wijze zoals voorgesteld in het wetsontwerp, wel 
degelijk een criterium, nl. als uitsluiting van elke voorrang die is ge
baseerd op de geschiktheidsnorm van het diploma, en derhalve in 
beginsel niet inconsequent te noemen. Wie het hier niet mee eens is, 
kan er niet mee volstaan de toegang tot het wetenschappelijk onderwijs 
te vergelijken met de selectie van een aantal sportmensen voor een 
of andere wedstrijd; die vergelijking gaat àl te mank. 

Beter is het er op te wijzen, dat door het in feite buiten spel plaatsen 
van de norm van recht, aan het diploma verbonden, de vraagstelling 
bij de selectie verschuift van geschikt of niet geschikt naar meer ge
schikt of minder geschikt. In die context is handhaving van het ,,7,5-
systeem"2 maar zeer ten dele correct. Men kan dan immers met even
veel recht beweren, dat die grens van 7,5 een absolute als een relatieve 
geschiktheidsgrens is. 

Selectie als activiteit in algemene zin 

In hoofdstuk V van het rapport "Selectie voor en in het hoger onderwüs; 
een probleemanalyse"3 worden een aantal voorwaarden genoemd waar
aan onverschillig welk selectiesysteem zou moeten voldoen, wil het 
acceptabel zijn. Het rapport noemt de volgende eisen: 

aanvaardbaarheid voor alle betrokkenen (overheid, instellingen, 
studenten); 

billükheid in de zin van het geven van een eerlijke kans; 

redelüke validiteit als voorspeller van prestaties in de studie waar
voor men zich aanbiedt; 

objectiviteit, d.w.z. gelijke uitwerking voor iedereen, met uitsluiting 
van subjectieve beoordeling van geschiktheid; 

2 D.w.Z. de huidige regeling waarbij ieder die op zijn eindlijst een gemiddelde van 7'12 of meer 
heeft, in beginsel rechtstreeks wordt toegelaten. 

3 Rapport van de Commissie Ontwikkeling Wetenschapelijk Onderwijs; uitg. Staatsuitgeverij, 
Den Haag; 1972. (Zie voor een bespreking van dit rapport "Politiek perspectief", januari-februari 
1973, pag. 75 e.v.). 
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- doelmatigheid in die zin, dat uniforme en ongecompliceerde toe
passing over een reeks van jaren mogelijk is; 

- doorzichtigheid voor hen die zich aan de selectie moeten onder
werpen. 

Toetsing van het systeem van integrale loting en het bestaande systeem 
van de 7,5-grens aan deze voorwaarden vereist het vooraf uitsluiten 
Viln misverstanden over bijv. de begrippen eerlüke kans en objectiviteit. 
Indien bijvoorbeeld onder "eerlijk" moet worden verstaan "mathema
tisch voor iedereen even groot", dan betekent dat een ondersteuning 
van de integrale loting; prefereert men onder eerlijk te verstaan: in 
overeenstemming met de hoogte van iemands gemiddelde eindexamen
cijfer, dan komt elk denkbaar stelsel van selectie op die gronden méér 
in aanmerking. Gemeten echter naar bovenomschreven eisen is er -
althans in de bestaande situatie - sprake van een onoplosbaar pro
bleem, omdat geen systeem te bedenken valt dat aan al die eisen 
voldoet. Dat komt niet alleen doordat - nog steeds - het diploma 
VWO gelijk wordt gesteld met (wettelijke) geschiktheid, in plaats van 
het meer relevante onderscheid tussen meer of minder geschikt te 
kiezen, maar ook doordat de criteria voor het bepalen van dit onder
scheid niet of niet in voldoende mate voorhanden zijn. 

Possen we de integrale loting op deze algemene voorwaarden toe, dan 
scoort dit systeem op een aantal punten een onvoldoende, met name 
op de overwegingen aanvaardbaarheid en predictie van rendement. 
Want de aanvaardbaarheidseis sluit m.i. in, dat het, indien selectie toch 
onvermijdelijk is, voor een belanghebbende zoals de student te prefe
reren is, dat hij op het reSUltääl van dit:: "eleetio op C:lligerlei vvijLe 

invloeu kan uitoefenen - loting sluit die invloed uit. Inzake de redelijke 
validiteit van de loting als voorspeller van prestaties kan weliswaar 
worden volgehouden dat die aanwezig is (door er op te wijzen dat bij 
loting een selectie uit de populatie gelükvormig is aan de populatie 
zelf), maar dan ontstaat er tegenspraak met een selectiesysteem op 
grond van bewezen relaties tussen eindexamencijfers en studieresul
taten binnen een aantal - vooral exacte - disciplines, dat op een 
groter rendement zou kunnen bogen. 

De memorie van toelichting intussen bepleit, heel opvallend, het lotings
systeem niet door te beginnen de positieve kanten ervan tegen de 
nadelen af te wegen, maar door de enkele opsomming van de nadelen 
van elk ander systeem, en de eliminatie van die andere systemen ge
beurt dan niet met de sterkst mogelijke argumentatie. Het kardinale 
punt in de loting, de voorkeur namelijk voor de uitsluiting van elk voor
rangssysteem, wordt verborgen onder een reeks nogal marginale argu
menten, die als bezwaren tegen een gemengd stelsel of een integrale 
selectie op grond van eindexamencijfers voldoende kracht zouden be
zitten om die systemen als serieuze kanshebbers uit te schakelen. 
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Met respect voor het waarheidsgehalte van deze argumenten, dat 
overigens nog moet blijken, en onder erkenning van de onbillijkheden 
(en soms ook: de willekeur) van cijferselectie, geef ik de voorkeur aan 
het weinige houvast dat deze cijfers bieden, zij het in andere vorm 
- d.w.z. iets minder arbitrair - dan de 7,5-grens van dit moment. Het 
geschiktheidscriterium van het diploma-bezit is verlaten. De keus gaat 
niet meer tussen geschikt en ongeschikt, maar tussen meer en minder 
geschikt. Om dit - met behoud van de eis dat de belanghebbende 
zelf invloed kan uitoefenen - te kunnen bepalen is maar één methode 
voorhanden: het vergelijkend onderzoek, het vergelijkend examen. 
De aanvechtbaarheid van dit criterium is groot, maar de vraag is, of 
er, zoals de zaken er nu voorstaan, beter voorhanden is. Meting van 
motivatie en doorzettingsvermogen bijvoorbeeld, op zichzelf een zeer 
te wensen aanvulling van het cijfercriterium, loopt stuk op de algemene 
eisen van objectiviteit en doorzichtigheid. Een probleem is voorts, wèlk 
examen als vergelijkend examen moet gaan gelden. Uit methodisch 
oogpunt - ons onderwijssysteem mikt op uitgangsselecties - zou er 
de voorkeur naar moeten uitgaan het VWO-examen zelf deze functie 
te geven. Aldus kan worden vermeden, dat de aankomende student, nog 
nahijgend van zijn eindexamen, onmiddellijk opnieuw voor de bijl moet 
via universitaire toelatingsexamens of een nàg zwaarder propaedeutisch 
examen. 

Hoe verloopt dan de selectieprocedure? 

Het beginsel is, dat naarmate de geschiktheid - gemeten naar de eind
"'Xälll"'flc..ijr"'ltj toeneemt, uok de käns op toelating toeneemt. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen, niet door het trekken van één lijn (LOals de 
zeer arbitraire 7,5-lijn), maar door een reeks van lijnen, die een glijdende 
schaal vormen en parallel lopen met een nader vast te stellen kans op 
in loting. Een willekeurig voorbeeld van zo'n schaal zou kunnen zijn: 
gemiddeld 9 en hoger leidt tot directe plaatsing, tussen 8 en 9 bestaat er 
een inlotingskans van 80 %, tussen 7 en 8 van 60 %, enzovoort. De 
percentages, welke men ook zou kiezen, zijn evenmin als de 7,5-grens 
van willekeur vrij te pleiten, maar wel is zeker, dat op deze wijze beter 
dan in het huidige of het voorgestelde systeem de nadruk komt te 
liggen waar hij in de gegeven omstandigheden hoort: bij de relatieve 
geschiktheid. 

Toch heeft ook dit systeem een zeer groot bezwaar, nl. dat geen reke
ning wordt gehouden met de omstandigheid dat de verhouding tussen 
vraag en aanbod C.q. tussen aanmeldingen en beschikbare capaciteit 
per studierichting zeer sterk varieert, hetgeen bij een vast inlotings
percentage aanleiding zou geven tot onaanvaardbare onbillijkheden. 
Dit zou kunnen worden ondervangen door het vaste inlotingspercentage 
te vervangen door een vaste verhouding tussen de kansen op inloting 
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en de hoogte van de gemiddelde examencijfers, zoals onlangs bij wijze 
van tussenoplossing aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer 
voor Onderwijs en Wetenschappen is voorgesteld. Zonder een uitspraak 
te doen over de daar genoemde verhoudingen kunnen we aan dit 
systeem de voorkeur geven, niet alleen omdat het de bovenomschreven 
onbillijkheden elimineert, maar ook omdat de leidende gedachte van 
de relatieve geschiktheid gehandhaafd blijft. Zo'n systeem, mits zorg
vuldig gewogen, kan m.i. bovendien het verlies aan motivatie en de 
wedloop om de hogere cijferlijst in het VWO binnen aanvaardbare 
grenzen houden. 
Nader zou moeten worden bezien of het wenselijk en haalbaar is, in 
de toekomst een verfijning van dit systeem te ontwikkelen door niet 
alleen het gemiddelde van de totale cijferlijst als criterium aan te houden, 
maar tevens groepen van cijfers, die voor de keuze van een bepaalde 
studie meer dan gewone betekenis hebben, mede in de mathematische 
overwegingen te betrekken door het aanbrengen van variaties in de 
kansverhoudingen. 

4) DOELMATIGHEID EN DUURZAME VORMGEVING 

Eisen van doelmatigheid en duurzaamheid zijn een vanzelfsprekende 
zaak waar het gaat om beslissingen die rechtstreeks en vaak op door
slaggevende manier van invloed zijn op het leven van burgers. De 
numerus fixus kan veilig onder deze categorie ingrepen worden ge
rangschikt, en het is daarom een ernstige zaak, dat het aantal onzeker
heden over de wijze waarop de toestand zich zal gaan ontwikkelen, 
zo groot is, dat nauwelijks - en zeker niet op de korte termijn van 
een paar maanden - een wetgeving valt voor te bereiden die aan die 
eisen beantwoordt. 

Op de eerste plaats vereisen "structurele" onzekerheden al een wet
geving die niet staat of valt met de toestand van het ogenblik, maar die 
min of meer onafhankelijk van veranderingen binnen het systeem haar 
bruikbaarheid behoudt. Het huidige wetsvoorstel doet dat zeker niet, 
met als direct en aanvechtbaar gevolg, dat het volledig op de actuele 
toestand toegespitste voorstel op duidelijke wijze in strijd komt met zijn 
eigen uitgangspunten - en tevens het risico loopt binnen afzienbare 
tijd weer te moeten worden aangepast. 

Duidelijker dan nu zouden voorts de voorwaarden en omstandigheden 
moeten worden vermeld waaronder het ingrijpen van de overheid -
activering van de wet - en niet-ingrijpen (het "te slapen leggen" van 
de wet) worden geregeld. Daarbij kan toetsing van de vraag of aan die 
voorwaarden of omstandigheden is voldaan, aan de volksvertegen
woordiging worden opgedragen. Wat betreft de procedures in het alge
meen en de selectieprocedures in het bijzonder, deze zouden beter 
moeten worden afgestemd op de algemene eisen, genoemd in het 
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voorgaande hoofdstuk, "De methode - het selectiesysteem". Tenslotte 
zal een wetgeving als deze een clausule over de voorlichting bezwaar
lijk kunnen ontberen. 

CONCLUSIES 

Beperking van de toelating is in de huidige situatie onvermijdelijk. 
Op grond hiervan moeten vooraf de bestaande pretenties in de wet, 
die eenieder recht op toelating verleent, worden weggenomen. 

2 Een onderzoek naar mogelijkheden om tot een meer efficiënte be
steding van de beschikbare middelen te komen, verdient de aandacht. 
Alternatieve studiemogelijkheden zouden van meet af bij een dergelijk 
onderzoek moeten worden betrokken. 

3 De selectieprocedure zou, in de weinig stabiele situatie van het 
moment, voorshands het accent moeten leggen op relatieve geschikt
heidsverschillen, die onder de opgesomde voorwaarden de kans op 
selectiefouten tot een minimum terugbrengen. 

4 Een definitieve wetgeving dient nauwkeurig de uitgangspunten van 
het beleid te omschrijven, alsmede de voorwaarden waaronder ingrijpen 
van de overheid mogelijk wordt. 

Selectie, schrijft de memorie van toelichting, sluit het maken van fouten 
in. Goede voorbereiding en uitvoering van die selectie zal tenminste 
de pijn voor de betrokkenen binnen redelijke proporties houden. 
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Nieuwe wegen voor de gezondheidszorg 

F. A. Vissers'" 

"BÜ de beoordeling van de gezondheidszorg en de ontwikkeling 
daarvan is het interessant om te constateren, dat de mogelükheid 
aanwezig is, dat een staatssecretaris van Volksgezondheid 
(Kruisinga) bÜ een kabinetswisseling staatssecretaris wordt van 
Verkeer en Waterstaat". 

Twaalf jaar geleden heb ik voor het tijdschrift "Economie" een artikel 
geschreven over "De situering van het ziekenhuiswezen in de huidige 
samenleving"l. Het was in de tijd, waarin zich de welvaartsontwik
keling begon af te tekenen. Het was ook een tijd van betrekkelijke 
zekerheden. Met enig "geordend" inzicht in het ziekenhuiswezen leek 
het mogelijk een weg naar ordening aan te geven, die over de be
staande fundamenten heen geplaveid zou kunnen worden. 

Nu we de situatie opnieuw in ogenschouw nemen, blijkt deze weg 
gemarkeerd te zijn met een groot aantal verkeersborden, waarop snel
heidsbeperkingen zijn aangegeven en aanduidingen zoals uitholling 
overdwars, gevaarlijke bocht enz., terwijl ook vele stoplichten zijn 
aangebracht. De ontwikkeling van het particuliere vervoer heeft de 
normale verkeersafwikkeling verstoord en heeft geleid tot verkeers
congesties. 

Twaalf jaar geleden schreef ik, wijzend op de verscheidenheid naar 
beheersvorm en levensbeschouwelijke grondslag als gevolg van de 
historische ontwikkeling, en op de specialisatie van de ziekeninrich
tingen als gevolg van de ontwikkeling van de medische en technische 
wetenschappen en van de specialistische behandelingsmogelijkheden: 

"Het is een studie waard na te gaan of de ontwikkeling en oprichting 
van ziekenhuizen, zoals deze zich tot op heden gemanifesteerd hebben, 
voor de toekomst juist geacht moet worden. Dient met name gestreefd 
te worden naar een ontwikkeling en indeling, welke meer gericht zijn 
op een landelijke enjof plaatselijke samenwerking en op een onderlinge 

* Drs. Vissers is directeur van de ziekenhuizen en verpleeghuizen St. Joannes de Deo in 
Nederland. Tot zijn maatschappelijke functies behoort O.m. het voorzitterschap van de redactie 
van .. Het Ziekenhuis". Ook was hij lid van de commissie die de Structuurnota Volksgezond
heid heeft voorbereid. De heer Vissers is lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en 
voorzitter van de KVP-kring Haarlem alsmede lid van het partijbestuur van de KVP. (Red.). 

1 ,.Economie'·, 1962. pag. 202 e.v. 
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taakverdeling, gezien de grote variatie van functies welke de zieken
huizen vervullen? Dient gestreefd te worden naar grotere ordening op 
het terrein van het ziekenhuiswezen en moet de overheid hierbij een 
ordenende bevoegdheid worden toegekend? Welke consequentie ook 
getrokken wordt, rekening zal moeten worden gehouden met medische 
en verpleegkundige eisen en verlangens, doch ook zullen levensbe
schouwelijke inzichten gerespecteerd moeten worden, terwijl tevens 
economische en financiële consequenties dienen te worden ingepast 
in een objectief juist macro-economisch bestel". 

We zijn thans geneigd te zeggen: het eerste is geen studie meer waard 
- de noodzaak van ordening is evident -, terwijl met betrekking tot 
het tweede de waarde hiervan moet worden bestudeerd. 
In het navolgende zal ik trachten, na inspectie van de fundamenten, 
de onderlagen en het wegdek, en na observatie van de verkeersstro
men, een nieuw tracé uit te zetten voor een "geregelde" verbinding 
met het eindpunt: welzÜn. 

DE FUNDAMENTEN 

Kunnen gezondheidszorg en het recht op gezondheidszorg door absolute 
grenzen worden bepaald? 

Ik stelde destijds, dat elk mens de plicht heeft voor zijn gezondheid 
te zorgen en dat iedere gezondheidszorg voortkomt uit de tot de na
tuurlijke aard van de mens behorende drang tot handhaving van zijn 
bestaan, waarbij de gemeenschap tot taak heeft: 

1. de gezondheidszorg mogelijk te maken, voor zover deze de indivi
duele krachten van de mens te boven gaat; 

2. de samenleving zodanig te structureren, dat zoveel mogelijk de 
voorwaarden voor een gezond leven aanwezig zijn. 

Het komt mij voor, dat in de verhouding van rechten en plichten van 
individu en gemeenschap als gevolg van de welvaart een onevenredige 
groei heeft plaatsgevonden. Het als sociaal grondrecht erkende recht 
op gezondheidszorg heeft zich door de technologische ontwikkelingen 
thans uitgebreid tot aan de grenzen van het menselijk functioneren: 
via amputatie van nog misbare organen naar vervanging door kunst
organen van voor de levensfunctie onmisbare organen. De medische 
wetenschap beschikt over de middelen om insufficiënt menselijk leven 
aan een natuurlijke dood te onttrekken en resterend vegetatief leven 
onder permanente zorg in stand te houden. De enige absolute begren
zing is de voor eenieder onafwendbare dood. 

Hoever reikt nu het recht op gezondheidszorg? 

Is het recht van de individuele mens op gezondheidszorg onbeperkt? 
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Aan de andere zijde staan de plichten van de gemeenschap: zijn deze 
onbegrensd? 
Het heeft er de schijn van, dat aan het betrekkelijke evenwicht tussen 
de medisch-technische en de financiële mogelijkheden een einde is 
gekomen en dat de laatste de grenzen van het toelaatbare hebben 
bereikt. Dit is echter contrair aan het onaantastbare recht op medische 
behandeling, gericht op behoud en herstel van gezondheid. Het recht 
op medische behandeling behoort en behoeft ook niet te worden aange
tast. Maar waar het accent voorheen vooral is gelegd op het recht van 
het individu, verdient het aanbeveling ook eens te wijzen op de plicht 
van ieder mens als verantwoordelijk lid van de gemeenschap zorg te 
dragen voor zijn gezondheid, die door zogenaamde welvaartsziekten 
in toenemende mate wordt bedreigd. 

Naast de inmiddels beruchte hart- en vaatziekten treden vooral psycho
neurotische stoornissen op als gevolg van moeilijkheden bij de aan
passing aan het veranderingstempo. Prognostici verwachten, dat de 
adaptatiestoornissen in het jaar 2000 de organische verre zullen over
treffen. Reparatie van de organische stoornissen, waarop onze zieken
huisgeneeskunde vooral gericht is, dreigt haar zin te gaan verliezen, 
wanneer de herstelden een steeds grotere kans lopen in hun geestelijke 
gezondheid te worden getroffen. Hier speelt sterker nog dan op het 
somatische vlak de kwestie van de begrenzing van de gezondheidszorg. 

Tot hoever reikt de gezondheidszorg? 

Er is geen veilige weg te bedenken voor mensen die met de veiligheid 
spelen. Gezondheidszorg schept evenmin als een "klaar-over" bevei
liging aan mensen die zich overhaasten, overwerken, oververmoeien, 
overeten of zich overgeven aan overvloed. Willen wij een overconsump
tie van gezondheidszorg tegengaan, dan zullen wij ook moeten waken 
voor een overdosering van gezondheidszorg. Zoals onbeperkte wel
vaartsgroei - bedoeld is: economische groei - tenslotte de welvaart 
bedreigt, zou ook een zich steeds uitbreidende gezondheidszorg wel 
eens de vijand kunnen worden van de gezondheid. 

Wat is gezondheid? Naar de definitie van dr. 1. van Mansvelt: een toe
stand waarbij het menselijk individu in staat is alle lusten en lasten, 
eisen en vermogens die hij vanuit zichzelf en in contact met zijn om
geving te verwerken krijgt, zelfstandig te integreren in zijn bestaan en 
daarbij voort te bouwen aan de verwerkelijking van zichzelf in dialoog 
met anderen en zijn milieu, totdat hij zijn authentieke einde als psycho
somatische eenheid heeft bereikt. 
In de erkenning van de relativiteit van het begrip gezondheid ligt ook 
de beperktheid van de gezondheidszorg opgesloten. Voor welzijn is 
absolute gezondheid evenmin een voorwaarde als onbeperkte gezond
heidszorg voor de welzijnszorg. De fundamenten hoeven niet te zijn 
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berekend op een maximaal belastend, maar op een doorgaand verkeer. 

Wie bepaalt de grenzen van de gezondheidszorg? 

Zonder welvaartsgroei is welzijn niet mogelijk. Voor de welvaartsgroei 
moeten nieuwe gebieden worden opengelegd. Om deze toegankelijk 
te maken zijn doorgaande wegen nodig. Aangelokt door de welvaarts
groei neemt het verkeer op deze wegen toe en veroorzaakt een over
belasting. Door de overbelasting van de wegen wordt de toegankelijk
heid van de opengelegde gebieden belemmerd en de welvaartsgroei 
stagneert. 

Hoe kan deze kringloop worden doorbroken? Door verbreding of aanleg 
van nieuwe wegen? Hierdoor wordt nog meer verkeer aangetrokken, 
met het gevolg dat de opengelegde gebieden zullen verstikken en het 
welzijn wordt aangetast. Dit is het probleem van de kwantiteitstoename. 
Deze kan, wil men het welzijn niet in gevaar brengen, niet worden 
afgeremd door eenzijdige beperkingen (ten aanzien van verkeer, wegen 
of welvaartsgroei). Beperkingen op welk terrein ook van de gezond
heidszorg zijn slechts aanvaardbaar wanneer tevens het aanbod kan 
worden beperkt, en dit zal niet kunnen zonder maatschappelijke ver
anderingen die tot een betere gezondheidssituatie leiden. 

Afremming van de kwantiteitstoename zal dus moeten geschieden door 
verbetering van de kwaliteit, de kwaliteit met name van het bestaan. 
Dit is een maatschappelijk vraagstuk, dat niet binnen de gezondheids
zorg, maar in coördinatie met alle sectoren van de welzijnszorg moet 
worden opgelost. Het gaat hierbij om beleidsactiviteiten die de structuur 
van de samenleving en het veranderingstempo binnen de samenleving 
moeten beïnvloeden. Of voortgegaan moet worden met het streven naar 
kunstmatige verlenging van de levensduur (en daarbij hoeft niet alleen 
gedacht te worden aan de behandeling van ouderdomsdementieën, maar 
evenzeer aan hart- en niertransplantaties), of ruimte dient te worden 
geschapen voor geboortebeperking door kunstmatige middelen, dan wel 
of aan een zinvolle vervulling van het natuurlijke bestaan de voorkeur 
moet worden gegeven, is geen probleem dat de gezondheidszorg alleen 
of zelfs in eerste instantie moet oplossen. 

In de huidige samenlevingsstructuur kan de gezondheidszorg niet anders 
doen dan de hulp bieden die wordt gevraagd, met de middelen waar
over zij beschikt. Het verkeersaanbod wordt niet door haar geregeld. 
Wel kan de gezondheidszorg de spiegel voorhouden aan de samen
leving: voortgaan op deze weg levert per jaar zoveel duizend hart- en 
vaatziekten op en leidt tot ontelbare psycho-neurotische stoornissen; 
is het niet gewenst met zijn allen iets aan de samenlevingsstructuur 
te doen om hierin verandering te brengen? 

Overbesteding in de gezondheidszorg is geen autonome ontwikkeling 
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die door de hulpverleners wordt veroorzaakt; het is een gevolg van 
de steeds toenemende vraag. De scheefgroei in de gezondheidszorg 
is het directe gevolg van de welvaart, waardoor de kloof tussen de 
voldoening van de individuele behoeften, vooral op het somatische vlak, 
en de leniging van de maatschappelijke noden, met name op geestelijk 
gebied, steeds groter is geworden. 

De vraag wie en wat op de wegen van de gezondheidszorg kan worden 
toegelaten, dient door de overheid ter beoordeling aan de maatschappij 
te worden voorgelegd. Deze bepaalt de grenzen van de gezondheids
zorg en de daaraan verbonden kosten. 

HET WEGDEK 

Door de kuilen in het wegdek, die de nog bestaande hiaten in de ge
zondheidszorg vormen, is de structuur van het plaveisel en van de 
onderlagen zichtbaar. Op de oorspronkelijke klinkerbestrating van de 
individuele geneeskunde zijn de grind- en bitumenlagen gelegd van 
de institutionele gezondheidszorg. Hierin zijn de sporen herkenbaar 
van het door de autonome wegbeheerders, besturen van instellingen 
van gezondheidszorg, in de loop der tijden gevoerde beleid. 

Dit beleid was gebaseerd op eerbiediging van verworven rechten, 
erkenning van particuliere belangen en bevoorrechting van bepaalde 
groepen verkeersdeelnemers. De verworven rechten stammen uit de 
tijd waarin gezondheidszorg een vorm was van charitas, vooral beoefend 
door en ten gunste van levensbeschouwelijke groeperingen, die in de 
ontwikkeling van de institutionele gezondheidszorg de kans zagen ook 
zichzelf te ontplooien. Ongeacht de betekenis voor kwaliteit en kwan
titeit heeft in de ziekenhuisbouw lange tijd het ongeschreven recht op 
vervanging gegolden. Optimale gezondheidszorg werd in de praktijk 
vertaald met maximalisering van de mogelijkheden binnen het eigen 
instituut. De belangen van de patiënten werden veelal gekoppeld aan 
de particuliere belangen van de als vrije ondernemers werkzame artsen, 
hetgeen zijn erkenning vond in de financiële waardering bij praktijk
overname, in de toedeling van een aantal ziekenhuisbedden en in de 
met de ziekenfondsen rechtstreeks gesloten honoreringsovereenkom
sten. 

Het financieringsstelsel van de Ziekenfondswet heeft door uitsluitingen 
en beperkingen binnen het verstrekkingenpakket de geestelijk gestoor
den steeds in een nadelige positie geplaatst ten opzichte van de licha
melijk zieken. Afgezien van de over het algemeen onevenwichtige groei 
in verhouding tot de extramurale gezondheidszorg heeft dit ook binnen 
de intramurale gezondheidszorg tot een scheefgroei geleid in de vorm 
van een ernstig tekort aan voorzieningen voor geestelijk gestoorde 
bejaarden, zwakzinnigen e.a. 
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DE VERKEERSSTROMEN 

Het weggedrag heeft zich gedeeltelijk aangepast aan de geboden voor
zieningen. De keuze van de weg en de rijstroken wordt echter niet 
meer alleen bepaald door de wegwijzers van de levensbeschouwing, 
maar richt zich ook op begaanbaarheid en verkeersafwikkeling. 

De vierbaansweg van het grote ziekenhuis leidt in vele gevallen niet 
eerder naar het gestelde doel dan de direct bereikbare routes van de 
perifere ziekenhuizen. De wandelpaden van de huisarts en de rijwiel
paden van de ambulante gezondheidszorg zijn herontdekt en er is een 
toenemende vraag naar de ook voor bromfietsen toegankelijke wegen 
van de wijkgezondheidscentra. Het verkeersaanbod op de ziekenhuis
wegen neemt nog steeds toe, maar door geleiding via poliklinische 
voorzieningen is een grotere doorstroming tot stand gekomen. De be
hoefte aan parkeerplaatsen in de vorm van ziekenhuisbedden is daar
door verminderd. De hoofd- en autosnelwegen van de ziekenhuizen 
kunnen door functieverdeling via regulering van het aantal aan- en 
afvoerwegen beter worden benut. In plaats van naar concentratie wordt 
naar spreiding van de verkeersstroom gestreefd. 

Herstructurering 

In verband met de toestand van de wegen en de kostenverslindende 
herstelwerkzaamheden zijn korte-termijn-maatregelen getroffen die de 
snelheid moeten limiteren, te weten een inmiddels weer opgeheven 
personeelsstop en een vermindering van het aantal ziekenhuisbedden. 
De weggebruiker wordt hierdoor geconfronteerd met filevorming, een 
verschijnsel dat, hoe frustrerend ook, hem niet zal doen besluiten naar 
andere middelen om te zien, omdat het zijn existentie raakt. Zijn ge
zondheid koestert hij als zijn privé-vervoermiddel en de weg beschouwt 
hij als zijn mede-eigendom. 

Toch is reconstructie noch verbreding van de weg de oplossing. Ver
breding van de weg trekt grotere groepen weggebruikers aan, waardoor 
nog sterkere concentraties optreden, wat spoedig wederom een over
belasting tot gevolg zal hebben. Voor de herstructurering zullen der
halve andere uitgangspunten moeten worden gekozen. 

VERKEERSBELEID 

Er zal een verkeersbeleid moeten worden ontwikkeld, gebaseerd op 
een verkeersfilosofie die niet de verkeersweg maar de deelnemer aan 
het verkeer op de voorgrond plaatst. 

Aandacht dient te worden besteed aan de meest kwetsbare verkeers
deelnemers: de visueel en motorisch gehandicapten, maar ook de 
geestelijk invaliden. Veilige paden en goede oversteekplaatsen zijn 
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voor hen van meer belang dan snelle wegen. Maar ook voor anderen 
dienen het gebruik van secundaire wegen en de keuze van alternatieve 
vervoermiddelen attractief te worden gemaakt. 

Het openbaar vervoer, dat zich richt op de collectieve dienstverlening, 
zoals bestrijding van besmettelijke ziekten, vaccinatiedienst, ambulance
vervoer, schoolgezondheidszorg, schooltandverzorging, enz., dient te 
worden bevorderd. 

De paden en wegen van de eerstelijns gezondheidszorg, die binnen 
het milieu van het gezinsverkeer liggen, dienen verbeterd en uitgebreid 
te worden. Het milieu dient bewaakt en beschermd te worden tegen 
vervuiling, bosbrand e.d. 

De aansluitingen op de autowegen van de tweedelijns gezondheidszorg 
dienen niet belemmerd te worden door stoplichten, zoals gescheiden 
verzekeringsstelsels, of te smalle invoegstroken, zoals administratieve 
bepalingen. De autowegen dienen door verkeerscircuits (samenwer
kingsverbanden) met elkaar te zijn verbonden. 

Viaducten zullen de verbindingen tot stand moeten brengen met ver
pleeghuizen en andere intramurale gezondheidsvoorzieningen. Dit ver
eist een samenspel tussen alle wegbeheerders, die met de overheid 
en de weggebruikers (ziekenfondsen e.d.) een wegenplan zullen moeten 
opstellen. 

Wegenplan 

Het wegenplan (gezondheidsvoorzien ingenplan) zal moeten berusten 
op een analyse van aantallen en soorten weggebruikers (patiënten), 
verkeersgedrag (keuze van de voorzieningen), verkeersintensiteit (ge
bruiksfrequentie), doorstroming (verblijfsduur) e.d. Op basis van deze 
gegevens kan wel afzonderlijk een autowegenplan (ziekenhuisplan) 
worden opgesteld, maar dit zal moeten passen in het totale wegenplan, 
zoals overigens bij de opstelling van dat wegenplan ook rekening zal 
moeten worden gehouden met bestaande wegen voor zover deze niet 
volledig onbruikbaar of onbegaanbaar zijn geworden. 

Het wegenplan moet door een stelsel van op verschillende categorieën 
van weggebruikers afgestemde wegen de verbindingen tot stand 
brengen, maar ook openhouden, tussen de woon-, werk- en recreatie
gebieden van het welzijn. Het gezondheidsvoorzieningenplan moet 
daarom onderdeel zijn van een alomvattend welzijnsplan. 

Het welzijnsplan dient echter rekening te houden met de behoeften 
van de streek. De bewoners hiervan zullen moeten worden ingeschakeld 
bij het opstellen van streek- of regionale plannen en met name wanneer 
het gaat om de aanleg en verbreding, maar ook de opheffing van auto
wegen (ziekenhuizen). Een belangrijk punt hierbij is de bereikbaarheid, 
die het wenselijk maakt naast enkele autosnelwegen (grote enjof 
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academische ziekenhuizen) een gespreid net van hoofdwegen (middel
grote of kleinere ziekenhuizen) zo niet aan te leggen dan toch te hand
haven. 

Door uitbreiding van de autosnelwegen en verwaarlozing van de overige 
verkeersvoorzieningen wordt ook het milieu in ernstige mate aangetast. 
Dit roept dan tevens de vraag op naar de verantwoordelijkheid van de 
diverse wegbeheerders. 

Wegbeheer 

Het zal duidelijk zijn, dat niet één instantie (centrale overheid) de ver
antwoordelijkheid kan dragen voor het totale wegbeheer. Het zou ook 
niet efficiënt zijn, omdat zij dan over een gigantisch apparaat moet be
schikken, dat weinig flexibel is en een sterke controle behoeft. Toch 
dienen ook de afzonderlijke wegbeheerders niet vrijelijk hun beleid te 
kunnen voeren. Zelfs al passen de wegen in het plan, de vaststelling 
van de urgentie van aanleg of verbetering vraagt om een prioriteiten
stelling, die in het kader van een wegenfonds zal moeten worden afge
wogen. Door hun bijdragen aan het wegenfonds hebben ook de ver
keersdeelnemers het recht hierin een woordje mee te spreken. 

Gezien de belangen van de overheid ten aanzien van het verkeers
verloop, van de wegbeheerders ten aanzien van de kwaliteit van de 
weg, en van de verkeersdeelnemers ten aanzien van het gebruik, dient 
een gezamenlijk overleg tot stand te worden gebracht in de vorm van 
een regionaal overlegorgaan voor de gezondheidszorg c.q. een regio
nale raad voor de volksgezondheid, waarin het uitvoeringsprogramma 
kan worden besproken en vastgesteld. Dit orgaan zou niet alleen een 
adviserende taak moeten worden toebedeeld, maar ook de bevoegdheid 
moeten krijgen wegen af te sluiten voor verkeer of verkeersomlei
dingen tot stand te brengen, al naar behoefte. De wegbeheerder zal in 
dit opzicht de autonomie moeten overdragen aan dit orgaan. 

SLOTBESCHOUWING 

Onwillekeurig krijgt men, al schrijvend, zin de symboliek tussen de 
gezondheidszorg en de verkeersbehandeling nog verder uit te werken. 
Men denkt dan aan gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen (horizon
tale en verticale samenwerkingsvormen), aan het feit dat de financiering 
van het wegenstelsel loopt via het Wegenfonds - een situatie die 
sterke gelijkenissen vertoont met de wijze van financiering van een 
groot deel van de curatieve gezondheidszorg -, en aan de noodzaak 
om, identiek aan de verkeersinstructie op vele basisscholen, meer 
aandacht te besteden aan de gezondheidsvoorlichting en de positieve 
gezondheidszorg. De symboliek tussen de gezondheidszorg en de ver
keersbehandeling is treffend: ons wegenstelsel is nagenoeg even ge-

30 Politiek perspectief, november/december 1974 



compliceerd en bekritiseerd als ons gezondheidszorgbestel. Maar geldt 
dit ook niet voor onze gehele samenlevingsstructuur? 

In augustus is aan de Tweede Kamer de Structuurnota Gezondheids
zorg aangeboden. Met deze nota heeft staatssecretaris Hendriks de 
grondslag willen leggen voor ruim beraad door in grote lijnen een eigen 
visie te geven op de nieuwe structuur die voor de gezondheidszorg 
noodzakelijk wordt geacht. Aan de hand hiervan en van de in juni ge
publiceerde Nota knelpunten harmonisatie we/zünsbe/eid en we/züns-
wetgeving zal het naar zijn mening mogelijk zijn te komen tot een 
wederzijdse afstemming van bijvoorbeeld planning en feitelijke samen
hang van die voorzieningen die daarvoor naar hun aard in aanmerking 
komen. 

Het stemt tot voldoening te mogen constateren, dat deze staatssecre
taris van Volksgezondheid gebleken is meer dan een hemelbestormer 
een wegbereider te zijn, die in zijn hoedanigheid van ziekenfondsver
tegenwoordiger lang genoeg wegberijder is geweest om te weten, dat 
ook de weg tussen Tilburg en Leidschendam niet op één dag is ge
bouwd. AI zullen diverse weggebruikers hun wijsvinger naar het voor
hoofd brengen bij mogelijke rijfouten, niet ontkend kan worden, dat de 
staatssecretaris blijk heeft gegeven een goed overzicht van de weg te 
hebben en niet in de hemel te staren. En dan mag een beperking van 
de snelheid op de autowegen door begrenzing van de ziekenhuiscapa
citeit in eerste instantie als bezwarend worden ervaren, wanneer door 
ontwikkeling en verbetering van wegen in het eerste echelon het ver
keersaanbod kan worden gespreid, zal dit het aantal slachtoffers zeker 
niet doen toenemen en zullen ook de gevolgen minder ernstig zijn. 
En wat zou ons tenslotte letten deze staatssecretaris in een volgend 
kabinet te belasten met luchtvaartzaken, die reeds van buiten onze 
grenzen worden beperkt? 
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Socialisme en ondernemingsgewijze 
produktie 

J. P. van Iersel'" 

De rede van minister-president Den Uyl op de jaarvergadering van 
het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, op 1 oktober 1974 in 
Nijmegen, heeft voor de christen-democraten in Nederland één interes
sant aspect, waaraan in de publiciteit niet veel aandacht is besteed. 
Van links en van rechts wordt het CDA en in het bijzonder de KVP 
sinds jaar en dag bestookt met de kreet, dat men niet weet waar zij 
staan, dat een duidelijk politiek uitgangspunt en een daarop gebaseerde 
maatschappijvisie ontbreken en dat zij het pragmatisch zwenken tot 
onbetrouwbaar beginsel van hun handelen hebben gemaakt. Nu moge 
die kritiek ten aanzien van de presentatie van standpunten van CDA
zijde veel waars bevatten, zij zegt nog niet dat het in het andere kamp 
beter is gesteld. Zij geeft op zich ook niet aan of en hoe het anders kan. 
Wie dan de rede van de heer Den Uyl over socialisme en onderne
mingsgewijze produktie leest en herleest - voor een goed verstaander 
is dat wel nodig -, komt tot de conclusie, dat een aantal tegenstrijdig
heden en onredelijkheden die het politieke midden worden aangewre
ven, in even sterke mate in socialistische kring leven. Misschien in nog 
wel sterkere mate, want wie alles ideologiseert, pleegt ook de kleine 
meningsverschillen in eigen kring scherp aan te slijpen. Bewindslieden 
kan het daarom vanuit eigen kring wel eens bijzonder moeilijk woraen 
gemaakt. 

Op het betoog van de heer Den Uyl is moeilijk greep te krijgen. Welis
waar worden uitgangspunten en doelstellingen betrekkelijk duidelijk 
geformuleerd, maar hierin kunnen al zonder moeite tegenstrijdigheden 
worden gesignaleerd - zoals ten aanzien van enkele punten in het 
navolgende zal blijken -, terwijl bij de uitwerking van de ideeën her
haaldelijk met de ene hand wordt teruggenomen wat met de andere is 
gegeven. 

De reden hiervan is m.i. geen andere dan dat het onmogelijk is onze 
ver ontwikkelde, hoog geïndustrialiseerde samenleving te lijf te gaan 
met blauwdrukken, gebaseerd op te eenzijdige, nationale uitgangspun
ten. Ofwel men loopt vast, ofwel men draait in de praktijk sterk bij. 
De minister-president heeft gepoogd in zijn rede zuivere - anders 

• Mr. Van lersel is secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond te Den Haag. 
(Red.). 
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gezegd: linkse - uitgangspunten te verzoenen met de praktijk. Dit is 
niet gelukt, het vacuüm tussen theorie en praktijk is slechts dUidelijker 
geworden en er blijven nog heel veel vragen te beantwoorden. De 
partijman en de regerende beleidsman hebben elkaar niet gevonden, 
ondanks een schijnbaar scherpe stellingname. 

Overheidsingrüpen troef 

Het hele betoog is een kritische toelichting op de economische orde. 
Het spreekt vanzelf dat hierin het spanningsveld tussen particulier 
initiatief en overheidsingrijpen een kernplaats inneemt. Dit wordt gelegd 
tegen de achtergrond van ernstige ontwikkelingen als gesignaleerd door 
de Club van Rome, en van de technologische vooruitgang, die een eigen 
wetmatigheid met zich meebrengt. 

Kunstmatig wordt een tegenstelling gecreëerd tussen de particuliere 
ondernemingsgewijze produktie in een eerder stadium van de industriële 
ontwikkeling en het socialisme, dat het primaat zou hebben van alle 
gunstige inperkingen hiervan tot nu toe. De nieuwe gegevenheden 
dwingen tot een verdere socialisering in de vorm van verder overheids
ingrijpen en een "vergemeenschappelijking" van onderneming en samen
leving. De heer Den Uyl roept de wijzigingen in de grondverhoudingen 
in onze samenleving op als argument om de collectiviteit als bepalend 
criterium naar voren te schuiven. 

Deze rode draad in het betoog is al van velerlei kanten gekritiseerd. 
De beginselkritiek, zoals die bijv. door KVP-fractievoorzitter Andriessen 
tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer is geformu
leerd, is juist, maar er kan nog meer worden gezegd. Ik zie geen aan
leiding om de sombere mening van drs. Den Uyl over de technologische 
vooruitgang en de schaarste van grondstoffen te delen 1. Maar deelt men 
deze mening wel, wijst dan alles automatisch in de richting van de staat? 
En wanneer steeds meer verantwoordelijkheden aan de staat worden 
toegespeeld, hoe redt men het dan met andere uitgangspunten die ook 
in de linkse partijen worden aangehangen? 

Laat ik op enkele concrete punten ingaan. Eén van de hardste uitspra
ken in het betoog is, dat mede in het licht van bovengenoemde punten 
niet de markt en vraag en aanbod uiteindelijk de produktie behoren te 
bepalen, maar daarentegen democratisch getoetste gemeenschapsbe
slissingen. Ook het idee van de "vergemeenschappelijking van de pro
duktie" gaat in dezelfde richting. 

Centralisatie en decentralisatie 

Van oudsher is de centralisatie ten gunste van de staat een geliefd 

1 Dit betekent niet dat ook ik de situatie op deze punten niet zorgelijk zou achten. Maar de 
achtergrond van m[jn opvatting is vooral een politieke, en niet zozeer een vrees voor feitelijke 
ontwikkelingen, mondiaal gezien. 
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basisprincipe van de socialisten. In de modernisering na 1945 is het 
personalistisch socialisme als complement daaraan toegevoegd. Nu zijn 
deze twee uitgangspunten wel naast elkaar te handhaven, wanneer men 
de scheidslijnen niet te scherp trekt. Men komt dan uit op een maat
schappijbeschouwing die, met accentverschillen, duidelijke overeen
komsten vertoont met het katholieke subsidiariteitsbeginsel en met het 
protestants-christelijke begrip "soevereiniteit in eigen kring". Voor 
iedere stroming is een afwegen van de plaats van het individu en van 
het staatsgezag een noodzaak. Het verschil tussen beide genoemde 
opvattingen is dan nog, dat in de ene de functie van het individu een 
van de collectiviteit afgeleide functie is, terwijl in de andere het individu 
meer centraal staat en de collectiviteit eerder als noodzakelijke organi
satievorm wordt gezien. Maar in de praktijk hoeft dit elkaar niet te bijten. 

Intussen zijn in socialistische kring de verhoudingen wèl aangescherpt. 
Wanneer arbeiderszelfbestuur2 wordt geplaatst tegenover de groeiende 
noodzaak van staatsinvloed, wordt het uitermate moeilijk hoe de praktijk 
moet functioneren. Wat is arbeiderszelfbestuur? Wat is vergemeen
schappelijking van de produktie? Wanneer zonder duidelijke definitie 
hiermee een vergrote invloed van "de basis" op eigen werkomstandig
heden en eigen leefmilieu wordt bedoeld, wat moet er dan gebeuren 
ingeval van conflict tussen centrale beslissingen en de wil van "de 
basis"? In welk hiërarchisch verband moeten de beslissingen van kleine • 
produktiegemeenschappen staan tegenover centrale beslissingen? 

De belangen zullen slechts toevallig parallel lopen. Een concreet voor
beeld treffen we aan in het overplaatsen van bepaalde produktieproces
sen naar de ontwikkelingslanden. De inzichten van minister Pronk ter 
zake lopen niet parallel aan die van de werknemers in de textiel- en 
confectieindustrie. Wat prevaleert? En indien de inzichten van werk
nemerszijde richtinggevend zullen worden, wat is dan de betekenis van 
de noodzakelijk geoordeelde centrale stellingname, die in dit geval was 
gebaseerd op een model van internationale arbeidsverdeling? 

Men kan een lange lijst opstellen van mogelijke conflictsituaties tussen 
"de basis" en het centrale gezag die slechts in een praktisch compromis 
hun oplossing zullen vinden. Maar dat onderstreept dan ook meteen de 
betrekkelijkheid van de objectieve waarde van het overheidstoezicht. 

In het betoog van de minister-president is, door zijn beginselvaste 
presentatie, dit conflict in socialistische kring duidelijk opengelegd. 
Er zijn in de PvdA twee stromingen, centralisten en "decentralisten", 
met eigen principiële uitgangspunten. Dit conflict tussen beide, dat 
enkele jaren geleden al heeft geleid tot het uittreden van de democra-

2 Zie ook de bespreking door prof. mr. I. A. C. van Haren van het rapport "Op weg naar 
arbeiderszelfbestuur" van de Wiardi Beckmanstichting. in de rubriek "Boeken & brochures". 
(Red.). 
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tisch-socialisten die DS '70 hebben opgericht, kan bij toenemende 
polarisering nog tot verrassingen leiden. 

Overigens wordt het beeld nog gecompliceerder wanneer men genoem
de strijdvraag niet alleen ten aanzien van het bedrijfsleven stelt, maar 
ook ten aanzien van de lagere overheidsorganen, zoals provincies en 
gemeenten, en van de hele gesubsidieerde sector, waarbij CRM en 
onderwijs duidelijke voorbeelden leveren. 

Markteconomie en socialisme 

Centralisatie sluit het principe van de markteconomie niet uit. Wel is 
het zo, dat centralisten en tegenstanders van de markteconomie elkaar 
vaak gemakkelijk vinden. Zo ook in de Partij van de Arbeid. Is echter de 
huidige vorm van markteconomie werkelijk zo afschrikwekkend? En 
zijn er op nationaal niveau alternatieve systemen te ontwikkelen? 

Weliswaar berust ons economisch leven op het beginsel van de onder
nemingsgewijze produktie, maar dit beginsel is in de loop van de tijd 
zodanig gecorrigeerd, dat het vrijwel niet mogelijk is te spreken van dé 
ondernemingsgewijze produktie. Het is veeleer een stelsel van een 
gemengde economische orde geworden, waarin richtlijnen van over
heidswege, centraal zowel als plaatselijk, inspraak van onderaf en vrij 
ondernemerschap in een genuanceerd samenspel de richting en de 
wijze van de produktie bepalen. Wat in ieder geval van de onderne
mingsgewijze produktie is overgebleven, is de vrijheid van het manage
ment om te investeren of niet te investeren. Beslist het management 
tot investeren, dan gebeurt dit in een kader van toezicht en afspraken 
waarin het slechts als één van de betrokken partijen is vertegenwoor
digd. De positie van de aandeelhouders wordt met iedere wet onbe
tekenender, de rol van de werknemers, binnen en buiten de onderne
ming, treedt steeds meer op de voorgrond. 

Ontdaan van alle romantiek komt het er op neer, dat het moderne 
management (de opvolger van het vroegere kapitaalverschaffer/eige
naartype) te midden van een woud van wettelijke voorschriften, vrijwel 
los van de invloed van aandeelhouders, in permanent overleg met de 
vakcentrales - met name ten aanzien van de belangrijkste beleidsbe
slissingen, zoals fusie en iiquidatie - zijn doel: winst maken ten be
hoeve van de onderneming, probeert te bereiken. Het meningsverschil 
met de vakbeweging betreft niet zozeer dit winstdoel, maar de mate 
waarin de vakbeweging haar feitelijke invloed op beleidsbeslissingen 
met betrekking tot dit doel voelbaar kan maken. 

In Nederland komt dit in al zijn scherpte nog niet duidelijk tot uiting, 
maar in principe is de situatie vergelijkbaar met die in West-Duitsland, 
waar de verhoudingen op deze wijze openlijk worden toegelicht. Men 
dient hierbij ook nog in aanmerking te nemen, dat in geen enkel EG-land 
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de positie van de factor kapitaal en van het primaat van de eigendom 
zodanig is aangetast als in Nederland3 

Dit is de werkelijkheid waarin we leven. De minister-president wil nu 
op grond van de technologische vooruitgang, de schaarste aan grond
stoffen, en de milieu-eisen, de nog bestaande ondernemingsvrijheid 
inperken. Hij spreekt over bewuste industriepolitiek, sectorstructuur
beleid, industrieel herstructureringsbeleid en controle van de overheid 
op beslissingen van de grote ondernemingen. Het ondernemingsrecht
nieuwe-stijl, enkele jaren geleden in werking getreden, was z.i. van het 
begin af aan verouderd4. 

De vrijheid van ondernemen zou aldus aan twee kanten (enerzijds door 
verder overheidsingrijpen, anderzijds door inspraak van onderaf) moeten 
worden verkleind, zowel ten opzichte van het centrale gezag als van 
"de basis". Het spreekt vanzelf, dat deze opstelling in de ondernemers
wereld met schrik wordt bekeken. Los echter van het feit, dat een posi
tieve vertrouwensbasis tussen het bedrijfsleven en de regering op het 
ogenblik uitermate belangrijk is, roept de socialistische stellingname 
ook in abstracto een aantal vragen op. 

Iedereen zal erkennen, dat de zorg voor het milieu en de energiepro
blemen de laatste jaren nieuwe gegevenheden vormen, waarvoor even
wichtige oplossingen moeten worden gezocht. Moet dit echter ook het 
einde van de particuliere ondernemingsgewijze produktie inluiden? 
Het kader van normen en richtlijnen van overheidswege kan en zal 
worden uitgebreid. Het is echter onjuist en het schept onzekerheid 
wanneer men de indruk vestigt dit over de hoofden van de betrokkenen 
heen te willen doen. Men kan de boog ook te strak spannen. 

De socialistische opvattingen op het gebied van de markteconomie, 
zoals door de heer Den Uyl gepresenteerd, hebben iets pathetisch. 
In tweeërlei zin. Ten eerste geeft men van de huidige vorm van de 
markteconomie een ouderwets, vertekend beeld. Ten tweede lijkt het 
alternatief niet deugdelijk. 

Ligt de laatste wijsheid werkelijk bij een alles beheersend industrie
beleid, waarover overigens al jaren wordt gepraat? Bevat een centraal 
sectorstructuurbeleid alle elementen die de onzuiverheden van de 
huidige marktverhoudingen kunnen uitwissen? Hoe beperkt die moge
lijkheden zijn, toont de praktijk van het Franse industriebeleid, op papier 
sterk gereglementeerd, wel aan. En daar is dan nog sprake van een 
overheid die in betrekkelijk grote autonomie haar koers kan uitzetten. 

J Met uitzondering misschien van Denemarken, waar ik de situatie op dit punt niet goed ken. 

, Ik kan in dit kort bestek niet ingaan op de door premier Den Uyl gesignaleerde veroudering 
van het ondernemingsrecht. De geïnteresseerde 'lezer zou ik echter willen wijzen op de in
houd van de hearings die begin november 1974 in West·Duitsland hebben plaatsgevonden over 
de "Mitbestimmung". Met name vestig ik de aandacht op de reserves van de SPD ter zake. 
Veroudering van het ondernemingsrecht is één ding, maar een alternatief vraagt wel om een 
genuanceerde opzet. 
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Maar hoe stelt men zich dat in Nederland voor, met "democratisch 
toetsende procedures", met permanente afwegingen door de centrale 
en lokale overheden, en beïnvloeding door pressiegroepen van aller
hande soort met als belangrijkste de vakbeweging. 

Met het discutabel stellen van de vrije-markteconomie raakt men aan 
veel problemen op nationaal niveau. Plaatst men Nederland en zijn be
drijfsleven echter in de internationale context, waarvan beide niet los 
zijn te denken, dan worden abstracte schema's nog onwerkelijker. Ook 

de minister-president erkent dat. 

Internationalisering 

Eén van de door drs. Den Uyl terecht gesignaleerde ontwikkelingen is 
die van de eigen wetmatigheid van de technologische vooruitgang. Deze 
wetmatigheid wordt echter op haar beurt in stand gehouden door de 
consumptiemaatschappij en de uitbreiding van de welvaart. Aangezien 
men het éne om electorale redenen niet wil prijsgeven, is het ook moei
lijk het andere aan te tasten. Om dezelfde redenen is het moeilijk het 
hele internationaliseringsproces stop te zetten5. Wat hier echter ten 
diepste achter zit, is het machteloze gevoel, dat men in steeds sterkere 
mate afhankelijk wordt van internationale, zelfs mondiale technostruc
turen. Het is een wereld waarin de economische factoren, die zo sterk 
bepalend zijn voor de politieke verhoudingen, zich volgens eigen plan 

ontwikkelen. 
Zonder hierop nader in te gaan kunnen we stellen dat het inderdaad 
zo is, dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, consumptiepatronen, 
industriële bedrijvigheid, selectieve groei, de marge voor milieumaat
regelen enz. in aanzienlijke mate worden bepaald door deze internatio
nale technostructuren. Dit geldt voor de meeste vraagstukken die 
nationaal en internationaal met de sociaal-economische problematiek 

verband houden. 
Hierin kunnen natuurlijk wijzigingen komen, maar dit zal ten koste gaan 
van de nationale welvaart, en daarom zullen juist de regeringen in de 
geïndustrialiseerde wereld een tegenbeweging nooit uitlokken. Dit maakt 
hen daardoor ook weer slachtoffer van deze internationale factoren. 
Dat is geen prettig gegeven, en voor Nederlandse socialisten moeilijk 

verteerbaar. 
Wat blijft er in dit licht nog over van de kritiek op de multinationale 
ondernemingen? Wat de oliemaatschappijen betreft: zij dragen in be
langrijke mate Rotterdam, en Rotterdam weer een belangrijk deel van 
Nederlands welvaart. Gesteld al dat men de overige Nederlandse multi
nationale ondernemingen in afwijking van het internationale patroon in 

5 Afgezien nog van het feit. dat dit proces niet is terug te draaien. omdat het op alle mogelijke 
gebieden - behalve "uitgerekend" het politieke - te ver is voortgeschreden. 
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hun bewegingsvrijheid zou willen belemmeren, het resultaat zou door 
iedereen behalve door doctrinaire heethoofden worden afgewezen. 
Wanneer men een industriebeleid, democratisch getoetst aan normen 
die van het internationale patroon afwijken, zou voeren, wat zou er 
van het bedrijfsleven overblijven? Concreet vindt de toepassing van 
een selectieve investeringsregeling haar natuurlijke grens in wat de 
concurrentie uit "het buitenland" toelaat. "Het buitenland", want in 
hoeverre kan men op sociaal-economisch gebied nog een duidelijk 
onderscheid maken tussen binnen- en buitenland? Ook vanuit deze in
valshoek komt de kritiek op de markteconomie in een interessant 
daglicht te staan. 

Conclusies 

Het ligt de socialisten in Nederland om scherpe lijnen te trekken en 
hun wensen duidelijk te formuleren. Het hoofdbezwaar hiertegen is, 
dat veel plannen met zelfverzekerdheid worden gepresenteerd, ook al 
biedt de praktijk niet voldoende mogelijkheden om ze in te voeren. 
Men heeft vaak meer vertrouwen in abstracte toekomstdromen onder 
de weidse naam visie, dan in een analyse die op feiten en ervaring is 
gebaseerd. 

De rede van de minister-president toont aan, dat hij hiervoor een open 
oog heeft. De geestdrift waarmee hij vele typische stokpaarden ten 
tonele heeft gevoerd, duidt er op, dat hij vertrouwen stelt in opvattingen 
die door de linkervleugel van de PvdA worden verkondigd. Dat neemt 
niet weg, dat - zij het vaak in kleine tussenzinnen - ook het gezond 
verstand ontnuchterend aanwezig is. 

Voor mij zijn in ieder geval eens te meer twee punten aangetoond. 
Ten eerste dat er ook in socialistische kring diepgaande verschillen 
van mening zijn. In zoverre wijkt het beeld niet af van dat van andere 
politieke partijen, al wordt daar door het politieke midden niet al te 
veel munt uit geslagen. Ten tweede echter is het duidelijk, hoe moeilijk 
bepaalde Nederlands-socialistische doctrines in overeenstemming zijn 
te bl'engen met de zich ontwikkelende werkelijkheid. De kansen die 
daardoor voor de KVP worden geschapen, worden helaas te weinig 
benut. 

De pluriformiteit in de samenleving, die in de KVP-traditie zo'n be
langrijke rol speelt, is als uitgangspunt des te nuttiger naarmate de 
maatschappij complexer wordt, de scheidslijnen tussen staat en vrije 
maatschappij vervagen en de internationale structuur steeds belang
rijker wordt als medebepalende factor in het nationale beleid. Wat in 
de KVP-traditie door tegenstanders als een zwak punt wordt afgeschil
derd, nl. het ontbreken van patent-oplossingen, wordt in toenemende 
mate een sterke troef om de op ons afkomende problemen op te lossen. 
Deze problemen vereisen juist een flexibele benadering, eerder een 
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pragmatische instelling dan doctrinaire vooringenomenheid. Zij vereisen 
juist een positieve erkenning van de gemengde economische orde, 
wat als uitgangsstelling aanmerkelijk aantrekkelijker is dan de schijn
baar duidelijke, maar in feite ingewikkelde theses die in socialistische 
kring worden ontwikkeld. Het laatste levert een geduchte handicap 
aan een linkse regering om naar het midden te koersen, wat niet alleen 
electoraal een noodzaak is, maar in onze wereld ook onvermijdelijk is, 
wil men eigen nationale belangen niet direct en ingrijpend schaden. 

De voornaamste verdienste van de Nijmeegse rede van de minister
president is, dat daarin de achtergrond en de gedachtenwereld van de 
meerderheid in het zittende kabinet worden blootgelegd. Men vraagt 
zich wel af, hoe het mogelijk is dat de KVP zich, staande tegenover deze 
politieke tegenstanders, in tien jaar tijd de helft van haar electoraat 
heeft laten ontnemen. 

Naschrift van de redactie 

Nadat dit artikel was geschreven, heeft premier Den Uyl opnieuw 
opmerkelijke uitspraken gedaan over de economische groei en het 
industriebeleid. Bij de officiële ingebruikstelling van een nieuwe werk
plaats van StorkjWerkspoor Diesel (een onderdeel van het VMF
concern) in Amsterdam op 15 januari jl. wekte hij de indruk ten dele 
terug te komen op de stellingen die hij in Nijmegen had verkondigd. 
In Amsterdam herinnerde de minister-president er aan, dat hij een voor
stander is van selectieve groei. Hij ontkende met nadruk te menen "dat 
wij een soort pas op de plaats zouden kunnen maken (-) wat de 
vernieuwing van de techniek in de industrie betreft". Ook merkte hij op, 
dat "zonder een volwaardige industriële produktie geen volwaardige 
dienstverlening mogelijk (is), en daarom ook heb ik nooit willen mee
doen aan (-) de mode van het anti-industrialisme". 

Enkele dagen later, op 17 januari, ontkende premier Den Uyl na afloop 
van de ministerraad, dat hij bij zijn pleidooi voor industriële vernieuwing 
iets zou hebben teruggenomen van de rede die hij in Nijmegen heeft 
gehouden. Hij zei dat hij nog geheel achter zijn Nijmeegse toespraak 
staat. 
De premissen die de heer Van lersel heeft gehanteerd bij het schrijven 
van bovenstaande bijdrage, zijn dus kennelijk niet achterhaald. 
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De problemen in land- en tuinbouw 

G. J. ter Woorst'" 

Niemand zal willen ontkennen dat de Nederlandse land- en tuinbouw 
zich, evenals elders in Europa, in een moeilijke situatie bevindt. Het 
is geen eenvoudige opgave om in een kort bestek een volledige analyse 
te geven van de oorzaken die tot de huidige problemen hebben geleid. 
Nog moeilijker is het bouwstenen aan te dragen ter verbetering of 
oplossing van de ontstane toestand. Niettemin wil ik in het onderstaande 
een poging doen om een, zij het onvolledige, schets te geven van de 
achtergronden van de tegenwoordige problemen. 

Ook wil ik een verklaring geven voor de standpunten die de Landbouw
commissie van de CDA-fracties in de Tweede Kamer heeft ingenomen 
in haar nota "Groen licht 1975"1. In het bijzonder geldt dat ten aanzien 
van de vraag, of het inkomen van boeren en tuinders in beginsel moet 
worden gevormd uit de prijzen van land- en tuinbouwprodukten. Dit 
vraagstuk is daarom zo actueel, omdat hierover door de verschillende 
politieke partijen afwijkende opvattingen worden gehuldigd. Een duide
lijke mening ten aanzien van deze kwestie is naar buiten gebracht door 
prof. Van RiemsdÜk. Hij wil het huidige markt- en prijssysteem kennelijk 
vervangen door een op een "gestabiliseerde" wereldmarktprijs afge
stemd prijssysteem, aangevuld met aflopende "directe inkomenstoesla
gen" (het zgn. DIT-stelsel). 

Een tweede vraag is, waarom de genoemde commissie van mening is, 
dat het belastingregime voor de zelfstandige ondernemers in land- en 
tuinbouw en in het midden- en kleinbedrijf fundamenteel dient te worden 
gewijzigd. Aanleiding daartoe vormen niet alleen de afwijkende belas
tingregimes in andere EG-landen, maar tevens de in de landbouwbe
groting 1975 gepubliceerde cijfers over de macro-economische inko
mensontwikkeling in de landbouw. Uit dit overzicht blijkt namelijk, dat 
de landbouw de laatste vier jaar enkele miljarden guldens aan vermogen 

* Dr. Ter Waarst, lid van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, is lector in het coöperatiewezen 
aan de Universiteit van Amsterdam. Op een proefschrift over "Coöperatie als vorm van eco
nomische organisatie" is hij in 1966 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg gepromoveerd 
in de economische wetenschappen. (Red.). 

1 De tekst van deze nota. waarvan de heer Ter Waarst de auteur is, is afgedrukt op pag. 49 
e.v. Overdrukken van "Groen licht 1975" kunnen à f 1 ,2~ worden besteld via postrekening 
237339 t.n.v. Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, met de vermelding: "Groen 
licht". (Red .). 
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heeft ingeteerd. Daartegenover staat, dat de landbouw in diezelfde 
periode per jaar enkele honderden miljoenen guldens aan inkomstenbe
lasting betaalde. Het geven van een verklaring voor deze merkwaardige 
situatie kan daarom niet als een overbodige luxe worden beschouwd. 

Historische ontwikkelingen 

Om de huidige problemen in de landbouw beter te kunnen verstaan, 
lijkt het gewenst, zij het zeer beknopt, terug te grijpen op de geschie
denis van de Nederlandse landbouw. Het jaar 1880 kan daarbij als een 
keerpunt worden beschouwd; het is een beslissend moment in de ont
wikkeling van de landbouwhistorie2. 

Vóór 1880 verkeerde de Nederlandse landbouw, evenals elders, in een 
hoge mate van zelfvoorzieninng. In het bijzonder gold dit voor de zand
gebieden in het Noorden en Zuiden van ons land. In het algemeen stond 
de veeteelt in dienst van de akkerbouw. De stalmest, veelal gewonnen 
in potstallen, aangevuld met lugano, werd gebruikt om de onvruchtbare 
zandgronden te ontginnen en te bemesten. In die situatie kwam de 
landbouw op de zandgronden nauwelijks in aanraking met het markt
en ruilverkeer. Veel ruil vond plaats in natura. Anders lag het in de 
kustprovincies: Zeeland, de Hollanden, Friesland en Groningen. Zo 
hadden de Friese boter en de Hollandse kaas een grote bekendheid 
gekregen in Engeland en in de Oostzee-landen, door de scheepvaart. 
In de laatstgenoemde provincies heerste dan ook vóór 1880 een be
trekkelijke welvaart3. 

Rond 1880 brak echter de grote wereldcrisis in de landbouw uit. De 
oorzaak hiervan moet gezocht worden in een aantal technische ontwik
kelingen, die enerzijds bepaalde teelten in ons land overbodig maakten 
- meekrap- en koolzaadteelt -, anderzijds een ontsluiting bewerkstel
ligden van voordien onbekende gebieden, nl. Noord-Amerika, Zuid
Rusland, Argentinië en Brits-Indië. Met name in het Midden-Westen 
van de Verenigde Staten ontwikkelde zich een extensieve tarweteelt, 
waardoor de wereldmarkt werd overstroomd met goedkope Amerikaan
se tarwe. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de overgang van het 
zeilschip naar het stoomschip. De gevolgen voor de Nederlandse 
landbouw waren catastrofaal te noemen. Zo daalde de tarweprijs aan 
de Groninger Beurs in enkele jaren tijds van f 10,98 per hl tot slechts 
f 4,50 per hl, terwijl ook de overige graanprijzen werden meegesleurd4. 

De landbouwwereldcrisis in de jaren 1880-1890 heeft voor een belang
rijke ommekeer in de Nederlandse landbouw gezorgd. De nadruk kwam 
geleidelijk aan meer te liggen bij de veeteelt. Het goedkope graan 

2 Z. W. Sneller: "Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw, 1795·1940". 

3 G. Minderhoud: "De Nederlandsche Landbouw". 

4 J. H. van Stuijvenberg: .,Het Centraal Bureau, 1899·1949". 
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werd ornge::>et in dierlijke produkten; met andere woorden, de verede
lingslandbouw deed zijn intrede. Gelijktijdig valt de opkomst te signale
ren van de kunstmest, waardoor de noodzaak van stalmestwinning voor 
de bemesting van de zandgronden afnam. Daarmee ontstond het 
typische gemengde landbouwbedrijf met als pijlers de rundvee-, varkens
en kippenhouderij. Dit is het patroon geworden van de Nederlanase 
landbouw zoals wij die ook nu nog, zij het in verder gespecialiseerde 
vormen, kennen. 

Het totale proces van omschakeling ten gevolge van de landbouw
wereldcrisis is sterk beïnvloed door de aanbevelingen van de Staats
commissie voor de Landbouw, ingesteld in 1886. De landbouw was niet 
georganiseerd, de kredietvoorziening liet alles te wensen over, de aan
koop- en afzetverhoudingen waren ronduit slecht. Hierin werd verbete
ring gebracht door de opbouw van landbouworganisaties, van het land
bouwkredietwezen en van aankoopcoöperaties. Dat duurde zo ongeveer 
tot aan de Eerste Wereldoorlog. Daarna zien we een zekere consolidatie 
van de bestaande organisaties en coöperaties, alsmede een sterke 
opkomst van allerlei vormen van afzetcoöperaties. Kortom, men kan 
stellen, dat de Nederlandse landbouw zich - dankzij enige structurele 
overheidshulp - via voorlichting, onderwijs en "zelfhulp" (coöperaties) 
door de moeilijke tijden van weleer heeft heengeslagen. 

Zo was ongeveer het structuurpatroon waarmee de Nederlandse land
bouw de Tweede Wereldoorlog inging. Met uitzondering van de crisis
periode 1930-1940 was - vertaald in opvattingen van die tijd - de 
algemenG economische situatie in land- en tuinbouw redelijk te noemen. 
In het algemeen leefde het platteland vrij geïsoleerd en genoegzaam, 
zonder al te veel ups and downs. 

Veranderingen in marktmechanisme en marktstructuren 

Vóór 1940 leefden wij overwegend onder de vigeur van het vrije-markt
mechanisme. De overheid beperkte zich voornamelijk tot de bepaling 
van het kader waarbinnen dat mechanisme zich kon bewegen, zonder 
zelf direct als partij op te treden. Na 1945 is dat aanmerkelijk veranderd. 
Nederland moest worden herbouwd; de prijs voor het voedselpakket 
diende zo laag mogelijk te worden gehouden. In deze periode van 
schaarste werden de landbouwprijzen aan banden gelegd. Het markt
mechanisme werd direct door de overheid beïnvloed C.q. uitgeschakeld. 
Niettemin diende ook de land- en tuinbouw zich te herstellen van de 
geleden oorlogsschade. Naarmate de voedseltekorten werden ingelopen, 
werd ook het marktmechanisme hersteld. Dat betekende dat de boeren 
niet konden profiteren van de vraag- en aanbodverhoudingen. Daar
tegenover werden voor een aantal, vooral bodemgebonden, produkten 
garanties toegezegd voor tijden dat de landbouwprijzen beneden een 
verantwoord niveau zouden dalen. 
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De ontwikkeling van de techniek zorgde ook na 1945 voor nieuwe 
impulsen tot verandering en economische vooruitgang. Het waren met 
name de communicatie- en computertechnieken die stimuleerden tot 
ontsluiting, schaalvergroting en automatisering. Voor de landbouw be
tekende dat: verdergaande bedrijfsvergroting, mechanisering, intensi
vering en specialisering. Met name de veredelingslandbouw nam een 
grote vlucht. Het aantal bedrijven daalde in de loop der jaren sterk, maar 
de produktie per bedrijf steeg geweldig. Veel bedrijven werden steeds 
minder grondgebonden. De kwetsbaarheid nam toe door de kapitaal
intensiviteit, de afhankelijkheid van de grondstoffen aanvoer en de grond
stoffenprijzen enerzijds, en de afhankelijkheid van de vrije prijsvorming 
op de Europese en wereldmarkten anderzijds. 

Overigens voltrok er zich ook een schaalvergroting aan de andere zijde 
van de markt, nl. in verwerking en distributie van land- en tuinbouw
produkten. Te denken valt onder meer aan de ontwikkeling van het 
zelfbedieningssysteem en de opkomst van de supermarkten, die gepaard 
ging met het ontstaan van grootwinkelbedrijven, vrijwillige filiaalbedrij
ven en inkoop-coöperaties. Hierdoor zijn de marktstructuren en markt
verhoudingen in beweging gekomen. Over de markten heen ontstaat 
nu aan beide zijden behoefte aan zekerheid: bij boer en tuinder om zijn 
produkten tijdig tegen afgesproken prijzen te kunnen leveren; bij de 
verwerkende sector en bij de handel om, vanwege reclame en verkoop
technieken, zeker te zijn van gevraagde hoeveelheden en kwaliteiten 
op de gewenste tijdstippen. Over en weer neemt de marktafhankelijk
heid toe en sluit men contracten af. Zo zijn een aantal contractuele 
verhoudingen ontstaan tussen producenten en afnemers. Als belang
rijkste contractsoorten kan men onderscheiden: a) financieringscon
tracten, b) prijsgarantiecontracten, en c) loondienstcontracten. Hierom
heen zijn allerlei variaties mogelijk. 

Intussen mag één element van de land- en tuinbouwproblematiek hier 
niet onbesproken blijven, nl. de produktiviteitsontwikkeling. Dankzij inzet, 
vakmanschap, verbetering van technieken en vervanging van arbeid 
door kapitaal, zijn boer en tuinder er tot op heden nog steeds in ge
slaagd jaarlijks tot een verhoging van de produktiviteit te komen. Dat 
betekent dat per arbeidskracht in land- en tuinbouw, met behulp van 
kapitaal, jaarlijks meer geproduceerd wordt. Deze medaille heeft echter 
een schaduwzijde, en wel in twee opzichten. 

Enerzijds begint de fysieke kracht van de landbouwer om daarmee door 
te gaan tekort te schieten, nog afgezien van de mogelijkheid om kapitaal 
te kunnen aantrekken en rendabel te maken. De meeste landbouwbe
drijven zijn éénmanszaken en derhalve bijzonder kwetsbaar in de 
arbeids- en kapitaalvoorziening. Ook in sociaal opzicht ontstaat lang
zamerhand een ongewenste situatie. Er zal dan ook moeten worden 
gezocht naar bepaalde vormen van samenwerking. Daar kan een scala 
van mogelijkheden liggen om de bedrijven meer "leefbaar" te maken. 
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Anderzijds is het drama in land- en tuinbouw, dat in het algemeen door 
de produktiviteitsstijgingen het aanbod wordt vergroot. Dat heeft bij de 
werking van het prijsmechanisme in land- en tuinbouw meestal tot 
gevolg, dat de prijzen der produkten - aangezien de vraag niet 
elastisch is - aanzienlijk dalen. In feite betekent dat, dat de bereikte 
produktiviteitsverbeteringen ten goede komen aan anderen, in casu 
de consumenten. Anders gezegd, onder dergelijke voorwaarden werkt 
de landbouw anti-inflatoir. 

Markt- en prijspolitiek 

Het marktmechanisme in land- en tuinbouw wijkt af van dat van vele 
andere produkten. De produktie vindt plaats op vele kleine bedrijven, 
het produktieproces is openbaar, men kent nauwelijks vakgeheimen, 
iedereen kan vrijelijk tot de markt toetreden. De produkten zijn in het 
algemeen zeer bederfelijk en het produktieproces neemt een lange tijd 
in beslag. De beslissingen tot produceren en investeren moeten worden 
genomen op basis van bestaande of te verwachten prijzen. Alternatieve 
produktieprocessen zijn op de meeste bedrijven slechts minimaal aan
wezig. De individuele ondernemers zijn nauwelijks, althans niet merk
baar, in staat om de marktverhoudingen te beïnvloeden. Dat houdt in 
dat iedere boer of tuinder de actuele prijs als richtsnoer voor zijn 
handelen kiest. Men loopt als het ware gezamenlijk achter de markt 
aan en daaruit ontstaan weer de beruchte rundvee- en varkenscycli. 
De prijzen worden bepaald door vraag- en aanbodverhoudingen. 

Algemeen leefde en leeft bij de diverse overheden de overtuiging, dat 
de eerste levensbehoeften, met name in tijden van spanningen, niet 
gemist kunnen worden. Daarom voert ieder land, in welke vorm dan ook, 
een bepaalde landbouwpolitiek ter bescherming van de eigen landbouw. 
In het verleden waren in Europa met name Duitsland en Frankrijk sterk 
protectionistisch ingesteld. Men deed dat door bij importen heffingen 
op te leggen en bij export restituties te geven. Nederland en Engeland 
daarentegen huldigden overwegend het vrijhandelsstelsel, Nederland 
omdat het van oudsher een exporterend land is en Engeland vanwege 
zijn sterke bindingen met de dominions. Uit deze verschillende benade
ringswijzen resulteren vanzelfsprekend verschillende soorten markt- en 
prijspolitiek. 

Omdat bijna alle landen in de wereld hun eerste levensbehoeften, i.c. 
landbouwprodukten, op enigerlei wijze beschermen, is de wereldhandel 
grotendeels gebaseerd op overschotten. Een zogenaamde wereldmarkt
prijs is derhalve geen afspiegeling van het werkelijke aanbod en de 
werkelijke (koopkrachtige) vraag. Het is veeleer een kunstmatig ge
vormde vraag- en aanbodverhouding. In het algemeen is slechts een 
klein percentage van de produktie aan de werking van het internationale 
marktmechanisme onderworpen. Een recent voorbeeld kan worden 
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gevonden in de suikerprijzen. Nog slechts enkele jaren geleden was 
men algemeen van oordeel dat de Westeuropese bietsuikerverbouw 
plaats diende te maken voor de rietsuikerteelt. Men was van mening 
dat de bietsuikerverbouw ten onrechte in Europa werd beschermd. Nu 
zijn de suikerprijzen op de wereldmarkt zodanig opgelopen, dat de 
suikerbietenteelt bijzonder aantrekkelijk is. 
De internationale markt is dus bijzonder labiel. Bovendien dient men 
zich te realiseren, dat de vraag- en aanbodverhoudingen in land- en 
tuinbouw in het algemeen bijzonder in-elastisch zijn. Een enkel procent 
te veel of te weinig aan beide zijden van de markt leidt tot een méér 
dan evenredige prijsdaling C.q. prijsstijging. Recente voorbeelden zijn 
te vinden in overschotten resp. tekorten aan zuivelprodukten en vlees 
en vleeswaren. 

Intussen moet worden geconstateerd, dat het prijsmechanisme geen 
rekening houdt met latente vraag, maar zich uitsluitend richt op koop
krachtige vraag. Fysieke vraag uit ontwikkelingslanden laat zich niet 
vertalen in koopkracht, zolang zij niet door een of ander donorland 
wordt omgezet in koopkrachtige vraag. Slechts dán kan de vraag 
worden aangewakkerd en eventueel tot prijsstijgingen leiden. 
Overigens hebben zowel consumenten, producenten als overheden 
belang bij een stabiel prijsniveau voor de eerste levensbehoeften. Dat 
geeft rust en zekerheid op vele fronten. Bij de gezinnen in verband 
met de besteding van het gezinsinkomen en bij de sociale partners in 
verband met het afsluiten van looncontracten. Maar ook voor de produ
cent is een stabiel prijsniveau een onmisbaar baken waarop hij zijn 
produktieproces en zijn investeringen kan richten. In dit verband is 
met name voor de Nederlandse producent, vanwege zijn sterke export
gerichtheid, de uitbouw van de Europese Gemeenschap van uitzonder
lijke betekenis. Hierdoor kan immers, binnen deze vergrote markt, een 
hogere mate van stabiliteit worden bereikt. Daarvoor is echter wel 
nodig, dat er één Europese prijspolitiek en economische politiek tot 
stand wordt gebracht. 

Inkomenspolitiek via prüzen enlof inkomenstoeslagen? 

De vraag dient te worden gesteld, of een prijspolitiek een doelmatig 
en voldoende middel is voor het voeren van een inkomenspolitiek. 
Deze vraag is niet zonder meer met nee of ja te beantwoorden. Theore
tisch laten zich genormaliseerde of gestabiliseerde verhoudingen 
denken waarbij de verdeling en de werking van de machtsfactoren in 
het economisch leven zodanig worden geneutraliseerd, dat daaruit 
ideale situaties ontstaan. In de praktijk hebben we te maken met ver
schillend verdeelde en werkende machtsfactoren, met uiteenlopende 
inflatiefactoren van land tot land, met verschillende niveaus van econo
mische ontwikkeling en met onderling afwijkende opvattingen omtrent 
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de vraag, wat onder een wenselijke markt- en prijspolitiek dient te 
worden verstaan. De gedachte van prof. Van Riemsdük om het door 
hem voorgestane nieuwe markt- en prijsbeleid te richten op "prijzen 
die overeenkomen met het normale niveau van een gesaneerd te achten 
wereldmarkt"5, komt me dan ook bepaald utopisch voor. 

Nu werkt het markt- en prijsmechanisme in land- en tuinbouw zodanig, 
dat de ideale situatie van de "volkomen" concurrentievorm zeer dicht 
wordt benaderd. Dat betekent, dat de prijsvorming nagenoeg uitsluitend 
afhankelijk is van vraag- en aanbodverhoudingen. Dit in tegenstelling 
tot vele andere groepen deelnemers aan het economisch proces, 
die via monopolistische machtsfactoren kans hebben gezien gestegen 
kosten- en inflatiefactoren in lonen en prijzen te indexeren. Te denken 
valt aan lonen en salarissen, overheidstarieven, medische tarieven en 
prijzen van monopolistische ondernemingen. Hiertegenover is een boer 
of tuinder niet in staat, vanwege het bijna perfect werkende markt
mechanisme, gestegen kosten en inflatiecomponenten in de prijzen van 
zijn produkten te vertalen. Zonder een door een overheidsmacht onder
steunde landbouwprijspolitiek is dan ook de op een vrije markt tot 
stand gekomen prijs voor de land- en tuinbouwprodukten een onvol
doende garantie voor het inkomen. 

Indien nu de via het vrije-marktmechanisme tot stand gekomen prijs 
niet in staat is het inkomen te garanderen, moet het dan via een inko
mensgarantie c.q. inkomenstoeslagen? Wie die laatste gedachte is 
toegedaan, vergeet, dunkt mij, de werkelijkheid. Het produktieproces 
vindt immers plaats in duizenden kleine ondernemingen, die een richt
snoer moeten hebben voor hun economische inspanning. Gaat men 
derhalve van het inkomen uit en suppleert men het tekort, dan mist 
men het ondernemerskompas. Met andere woorden, men haalt de 
economische prikkel weg bij de ondernemer. Bovendien moet toch 
rekening worden gehouden met verschillende produktieomstandigheden, 
zoals bedrijfsgrootte, bedrijfsstructuur, inzet en vakmanschap. Het komt 
mij voor, dat niet anders te concluderen valt dan dat zowel het vrije
prijsmechanisme als een systeem van inkomenstoeslagen onvoldoende 
instrumenten zijn om een inkomen in land- en tuinbouw te garanderen, 
C.q. het produktieproces op gang te houden. 

Wat dan wèl, indien zowel het vrije-prijsmechanisme als inkomenstoe
slagen in de huidige situatie ondoelmatig blijken te zijn? Uitgaande van 
de realiteit dienen we na te gaan waar de problemen liggen. Enerzijds 
is in het bovenstaande betoogd, dat het prijsmechanisme niet kan 
worden gemist als economische prikkel en als richtsnoer voor het 
produktieproces en de investeringen. Anderzijds is het niet aanvaard
baar, dat bepaalde groepen deelnemers aan het economisch proces, 
i.c. de land- en tuinbouwers, een inkomen ontvangen dat duidelijk 

5 J. F. van Riemsdijk' "Directe inkomenstoeslagen voor de landbouw". 
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achterblijft bij dat van andere bevolkingsgroepen en hun derhalve ook 
geen mogelijkheden biedt om hun bedrijf in stand te houden. De opgave 
is, zo wil het mij voorkomen, een instrumentarium te ontwikkelen dat 
beide elementen die in het vorenstaande zijn genoemd, in zich verenigt. 
Dat instrumentarium zou kunnen bestaan in een door de overheid 
(nationaal dan wel Europees) ondersteund markt- en prijsbeleid, dat 
bij de vaststelling daarvan rekening houdt met kosten- en inflatiestij
gingen. Daarnaast zou een systeem moeten worden uitgewerkt dat 
voorziet in tijdelijke prijstoeslagen voor bijzondere prijscalamiteiten, 
alsmede in inkomenstoeslagen voor bedrijven met extreme produktie
omstandigheden. Instandhouding van deze laatste bedrijven kan om 
andere dan zuiver economische motieven gewenst zijn. 

Het belastingregime 

Hiervóór is reeds opgemerkt, dat in de landbouw de functies van 
ondernemer, kapitaalverschaffer en arbeider in de regel in één persoon 
zijn verenigd. Daarin ligt duidelijk de grote kwetsbaarheid van de 
landbouwonderneming, o.a. bij ziekte, invaliditeit en erfopvolging. Intus
sen dienen we te wijzen op de dubbele functie van het landbouw
inkomen. Enerzijds moet uit dit inkomen of bedrijfsresultaat een verteer
baar gezinsinkomen worden gehaald, anderzijds moet daarmee het 
bedrijf in stand worden gehouden, en er dient een vergoeding te 
resteren voor het geïnvesteerde kapitaal. 

Nu kennen we ten aanzien van de directe belastingen een tweetal 
systemen, nl. de inkomstenbelasting (voor natuurlijke personen) en de 
vennootschapsbelasting (voor rechtspersonen). De tarieven van beide 
belastingen liggen, vergeleken met ons omringende landen, zeer hoog. 
Daar komt bij, dat de systematiek van de berekening van de belasting
grondslag (belastbaar bedrag) verouderd is. In beginsel gaat de fiscus 
er namelijk van uit, dat gedurende de levensduur van de onderneming 
de geldwaarde zich niet wijzigt (de zgn. "gulden-is-gulden"-theorie). 
Afschrijvingen C.q. reserveringen worden slechts toegestaan - met 
uitzondering van een aantal verfijningen - op basis van de historische 
kostprijs. In een situatie van voortdurende inflatie is deze systematiek 
niet houdbaar. 

De meeste land- en tuinbouwondernemingen in Nederland worden ge
dreven door natuurlijke personen (éénmanszaak of firma) en zijn der
halve onderworpen aan de inkomstenbelasting. Gezien de in het boven
staande beschreven systematiek van de berekening van de belasting
grondslag zitten in die belastinggrondslag - bedrijfseconomisch gezien 
- schijnwinsten. Daarop is van toepassing het progressieve tarief van 
de inkomstenbelasting, dat deze schijnwinsten nog eens extra belast. 
Naar mijn mening is met het vorenstaande een voldoende verklaring 
gegeven voor het feit dat enerzijds, op basis van bedrijfseconomische 
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cijfers van het Landbouw-economisch Instituut, wordt aElngetoond dat 
de landbouw macro-economisch miljarden guldens aan vermogen heeft 
ingeteerd, terwijl over dezelfde periode de landbouw anderzijds per 
jaar honderden miljoenen opbrengt aan inkomstenbelasting. Overigens 
moge het bovenstaande eveneens worden gezien als motivering voor 
de belastingvoorstellen en voor het ontwikkelen van een aparte rechts
persoon voor land- en tuinbouw, zoals uiteen is gezet in "Groen licht 
1975". 
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Groen licht 1975 

Nota van de Landbouwcommissie van de CDA·fracties 
in de Tweede Kamer* 

Algemeen 

De Nederlandse land- en tuinbouw bevindt zich, evenals elders in 
Europa, in een moeilijke situatie. Het is vooral de onzekerheid voor de 
toekomst, die als een bedreiging op de agrariërs afkomt. Als oorzaken 
kunnen worden aangemerkt: 
- de veranderingen die zich in de land- en tuinbouw aandienen ten 

gevolge van de energie- en grondstoffenvoorzieningen; 

de onmacht om via het markt- en prijsmechanisme de sterk gestegen 
kostenfactoren goed te maken; 

het voortwoekerende inflatieproces; 
het inadequate belastingstelsel voor zelfstandigen die hun bedrijf 
als natuurlijk persoon voeren; 
het onvoldragen stelsel van sociale voorzieningen voor de zelfstan
digen. 

Nu kan men op de duur ontwikkelingen in een economisch proces niet 
ongestraft tegenhouden. Wel kan men tijdelijk de vooruitgang afremmen 
of bevriezen, dan wel' pogen enigszins om te buigen. Intussen liggen 
van de aangeduide oorzaken er slechts twee binnen ons directe 
(nationale) bereik, nl. het belastingstelse,1 en de sociale voorzieningen. 
Met betrekking tot de overige oorzaken staan wij - zoal niet geheel 
machteloos - voor een Europese dan wel mondiale problematiek. 
Niettemin zal het Nederlandse parlement zich tijdig dienen uit te spreken 
over wat mogelük (economisch-technische uitspraak) en wat wenselük 

is (politieke uitspraak) met betrekking tot de Nederlandse land- en 
tuinbouw. Op basis van deze beslissingen zal een toekomstgericht 
landbouwbeleid moeten worden gevoerd. 
Onder meer kunnen de volgende problemen voor de toekomst worden 
onderkend: 
- verschuivingen in produktiepatronen ten gevolge van veranderingen 

in energie- en grondstoffenvoorzieningen; in het bijzonder valt te 
denken aan de energie-verbruikende glastuinbouw en de verede
lingslandbouw; 

• Deze nota is gepubliceerd op 29 oktober 1974. zU is namens de Landbouwcommissie van de 
christen.democratische fracties opgesteld door het Tweede-Kamerlid d r. G. J. ter Wo 0 r s t 
(KVP). 
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- veranderingen in bedrijfsgrootte, veroorzaakt door de voortgaande 
technische ontwikkelingen en de noodzaak tot verdere produktivi
teitsstijgingen; 

- veranderingen in marktpatronen en marktstructuren ten gevolge van 
verwachte verschuivingen in produktieprocessen, én de behoefte 
aan spreiding van prijsrisico's (contractproduktie en termijnmarkten); 

- toenemende kwetsbaarheid van de land- en tuinbouw, zowel in de 
arbeids- als in de kapitaalvoorziening (ondernemer en arbeider in 
één persoon, én de structuur van de onderneming, de éénmanszaak). 

De problematiek waarvoor wij staan, is niet alleen veelomvattend en 
ingewikkeld, maar tevens omgeven door een aantal onbekenden. In het 
bijzonder ten aanzien van de mogelijke produktieverschuivingen, door 
de veranderende energie- en grondstoffenvoorzieningen, tasten wij in 
het duister. Wij achten het nodig dat hieromtrent een fundamentele 
studie wordt verricht, om op basis van een diepgaande analyse tijdig 
en adequaat te kunnen reageren. In dit verband zou men kunnen denken 
aan een commissie van hooggekwalificeerde deskundigen. 
Het lijkt niet goed mogelijk in het parlement tot verantwoorde beleids
beslissingen te komen zonder te beschikken over méér inzicht in de 
gevolgen van de veranderende energie- en grondstoffenaanvoer voor 
de toekomst. Overigens dient te worden erkend, dat de aangeduide 
problematiek over de landsgrenzen reikt en in feite een Europees resp. 
mondiaal karakter heeft. Een en ander hoeft echter niet te verhinderen, 
dat in de primair op de Nederlandse situatie gerichte studie rekening 
wordt gehouden met deze bredere context. 

De inkomensvorming 

De fracties van de KVP, de ARP en de CHU stellen zich op het stand
punt, dat het inkomen van boeren en tuinders in beginsel moet worden 
gevormd uit de prijzen voor land- en tuinbouwprodukten. Overigens 
erkennen zij, dat het prijsmechanisme in de land- en tuinbouw zich niet 
steeds optimaal verhoudt tot een te voeren inkomenspolitiek. Daarom 
dient te worden aangedrongen op de ontwikkeling van een aanvullend 
(markt- enjof sociaal) instrumentarium ten einde bepaalde situaties het 
hoofd te kunnen bieden. Zo'n situatie deed zich in 1974 voor. 
Daartegenover staan andere opvattingen, waarin naar voren wordt ge
bracht, dat het markt- en prijsmechanisme in de land- en tuinbouw 
onmachtig is een redelijke inkomensvorming te garanderen. Men wil 
het huidige markt- en prijssysteem kennelijk vervangen door een op 
een "gestabiliseerde" wereldmarktprijs afgestemd prijssysteem, aange
vuld met aflopende "directe inkomenstoeslagen" (DIT-stelsel van prof. 
Van RiemsdÜk). Het is blijkbaar de bedoeling een versnelde afvloeiing 
uit de land- en tuinbouw te bewerkstelligen. Zowel ten aanzien van het 
realiteitsgehalte van de voorstellen, als van de wenselijkheid van het 
DIT-stelsel, bestaan bij de christen-democratische fracties ernstige be-
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denkingen. Zij blijven vooralsnog van mening, dat het inkomen primair 
gevormd moet kunnen worden uit de prijzen van de produkten. Wie 
overigens meent dat de economische prikkel in het landbouwbedrijfs
leven wel kan worden gemist, of de opvatting is toegedaan dat het groot
bedrijf in land- en tuinbouw de enige mogelijkheid is, geeft naar onze 
mening blijk van weinig inzicht in, en onvoldoende kennis van de ge
varieerde en ingewikkelde structuur van deze sector. 

Intussen blijkt het wel nodig, dat de "markt-zwakke" sector van land
en tuinbouw wordt beschermd tegenover de andere, "markt-sterke" 
sectoren in ons economisch leven. Boeren en tuinders kunnen, op eigen 
kracht, onvoldoende "compenserende" macht stellen tegenover andere 
sectoren, die ronen en prijzen hebben weten te "indexeren". De over
heid dient daarbij de helpende hand te bieden. Daartoe is primair nodig, 
dat de Nederlandse overheid er op aandringt, dat op Europees niveau 
de inflatiefactor "structureel" in het markt- en prijsbeleid wordt inge
bouwd. 

De kostenfactoren 

Aan de kostenzijde worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met 
een aantal kostenstijgingen die zij niet kunnen beïnvloeden. Daarvoor 
is hun machtspositie tegenover anderen immers te zwak. Te denken 
valt onder meer aan de arbeidslonen, de energiekosten en de grond
stoffenprijzen. Bovendien kunnen zij, gezien de zwakke marktpositie 
- het marktmechanisme werkt min of meer perfect - de verhoging van 
de kostenfactoren niet afwentelen in de prijzen, zoals andere, "sterke" 
groepen wèl kunnen (vakbonden, monopolistische ondernemingen en 
sommige zelfstandigen, o.a. dokters en specialisten). Deze groepen 
hebben dan ook een geïndexeerd inkomen weten af te dwingen. 

Niettemin kan de Nederlandse overheid door haar beleid de kosten
factoren in land- en tuinbouw wel' beïnvloeden. Te denken valt onder 
andere aan: 

- het wetenschappelijk onderzoek; 

- verhoging van de bijdrage in de waterschapslasten; 

- verhoging van de bijdrage aan ruilverkavelingen c.q. vrijwillige kavel-
ruil; 

- verbetering van de werking van de Grondbank; 

- verruiming van de werking van de Stichting Beheer Landbouwgron-
den; 

- verbetering van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds; 

- verhoging van de rentesubsidies, enz. 

De bedrüfsresultaten 

Het bedrijfsresultaat van een zelfstandige ondernemer is niet vergelijk
baar met het verteerbaar arbeidsinkomen in andere sectoren. Het 
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inkomen in land- en tuinbouw en bij de middenstand heeft een twee
ledige functie. EnerzUds moet het een verteerbaar gezinsinkomen ople
veren, anderzijds dient uit het bedrijfsinkomen het bedrijf zodanig in 
stand te worden gehouden, dat het in de toekomst een aangepaste 
inkomensvorming kan blijven opleveren. 

Tot voor kort erkende de overheid de dubbele functie van het inkomen 
in deze sectoren niet. Ook in het fiscale regime werd daarmee nauwe
lijks rekening gehouden. Daaruit zijn onbillijkheden ontstaan. Het is 
derhalve zaak, dat ons belastingstelsel wordt aangepast aan de typische 
;situatie van land- en tuinbouw, én van de middenstand. Het meest 
doelmatige middel zou zijn, een eigen rechtsvorm te ontwikkelen voor 
deze sector, waar kapitaal en arbeid veelal niet te scheiden zUn. Om 
allerlei kunstgrepen en uitzonderingen in ons belastingstelsel te voor
komen zou dan voor deze rechtsvorm een geëigend belasting regime 
kunnen worden ontwikkeld. 

Het zal evenwel veel studie vergen en er zal veel tijd verlopen alvorens 
zo'n rechtsvorm kan worden ingevoerd. Daarom zou in een overgangs
fase misschien gebruik kunnen worden gemaakt van de vorm der 
besloten vennootschap (BV), mits deze vereenvoudigd en gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor de bedoelde kleine ondernemingen. 

Vereenvoudigd voorgesteld zou zo'n systeem er als volgt kunnen 
uitzien: 

- uit het bedrijfsresultaat van de "Iandbouw-BV" moet jaarlijks ten
minste een minimum-inkomen plus sociale premies worden afge
splitst; dit "verteerbare" inkomen valt onder de inkomstenbelasting, 
terwijl daarop tevens een inkomenspolitiek kan worden afgestemd; 

- van het overblijvende bedrijfsresultaat zou bijvoorbeeld een bepaald 
bedrag - om de gedachte te bepalen f 25.000 - kunnen vallen 
onder een verlaagd tarief, en het overblijvende onder een hoger 
tarief. 

De voordelen van zo'n systeem lijken ons evident: eenvoudig van opzet, 
doorzichtelijk en soepel aan te passen aan wisselende omstandigheden. 
Bovendien zou hiermee tevens een bijdrage kunnen worden geleverd 
om de "jonge" (pas beginnende) agrariër en middenstander te ontlasten. 
Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn beginnende land- en tuinbouwers 
een aantal jaren vrij te stellen van belastingen over een deel van het 
bedrijfsresultaat. 

De sociale aspecten van het landbouwbeleid 

De in het voorgaande behandelde aspecten waren voornamelijk van 
economische aard. Het sluitstuk van een verantwoord te voeren land- en 
tuinbouwbeleid, namelijk de sociale maatregelen, bleven nog onbespro
ken. In de eerste plaats wordt hier gedacht aan de bijzondere kwets
baarheid van de arbeidsvoorziening van het boeren- en tuindersbedrijf. 
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Ziekte of ongeval van de ondernemer/arbeider legt de onderneming 
stil en kan haar geheel ruïneren, indien geen vervangende voorzieningen 
zijn of kunnen worden getroffen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan 
verzekering én bedrijfshulp, dan wel bepaalde vormen van samenwer
king. Stimulering van bedrijfshulp en nadere bestudering van bepaalde 
samenwerkingsvormen zal naar onze mening noodzakelijk zijn. Hier 
lijkt ons een taak voor de overheid te liggen. 

Indien onder de voorwaarden zoals in het voorgaande besproken, de 
boer of tuinder geen adequaat inkomen kan verwerven, zal een goede 
en verantwoorde afvloeiingsregeling voorhanden moeten zijn. Met name 
voor jongere ondernemers zal tijdig een omscholings- en werkgelegen
heidsprogramma moeten worden ontwikkeld. Voor oudere agrariërs, 
bijv. boven 50 jaar, zou de Stichting Beheer Landbouwgronden mogelijk 
een oplossing kunnen bieden. Indien men aan de SBL de gronden zou 
willen verkopen, terwijl men tot 65 jaar de grond terug kan pachten, 
zou dit mogelijk zowel voor de agrariër als voor de gemeenschap van 
betekenis kunnen zijn. Betrokkene blijft dan in de landbouw werkzaam, 
zodat geen vervangende arbeid nodig is, terwijl de gronden te zijner 
tijd beschikbaar komen voor bedrijfsvergroting of anderszins. Daarvoor 
zullen de mogelijkheden van de SBL tijdig moeten worden verruimd. 

Slotbeschouwing en conclusies 

In het voorgaande werd een poging gedaan mee te denken over het 
ontwikkelen van een landbouwbeleid voor de toekomst. Daarbij stuiten 
we op vele nog onbekende factoren, die door studie en analyse zullen 
moeten worden ingevuld. Zonder voldoende zicht op de toekomst is 
het niet mogelijk een toekomstgericht landbouwbeleid te voeren. De 
ernst van de inflatie voor land- en tuinbouw wordt veelal onderschat. 
Ons belastingstelsel belast dikwijls schijnwinsten. Men houdt onvol
doende rekening met de "markt-zwakke" situatie van land- en tuinbouw. 
De financieringsproblemen van jonge agrariërs zijn ernstig. 

Wat moet nu het beleid zijn op langere termijn en wat kan op kortere 
termijn in dat perspectief worden gedaan? Wij stellen voorop, dat het 
inkomen van land- en tuinbouwers via de prijzen tot stand moet blijven 
komen. Wel zal de overheid een aanvullend instrumentarium moeten 
opbouwen om bepaalde ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. 
Zij moet derhalve sturende elementen aan het marktmechanisme toe
voegen. In dat perspectief moet worden getracht de inflatiecomponent 
structureel in het Europese marktmechanisme in te bouwen. Vervolgens 
zal het belastingregime voor de kleine zelfstandige onderneming funda
menteel moeten worden gewijzigd. Er wordt nu immers belasting ge
heven over "schijnwinsten". De macro-economische cijfers in de toe
lichting op de Landbouwbegroting tonen dUidelijk aan, dat het negatieve 
inkomen in land- en tuinbouw in de miljarden loopt. Niettemin wordt 
jaarlijks voor honderden miljoenen aan inkomstenbelasting betaald. 
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En als sluitstuk van een te voeren landbouwbeleid dient de afvloeiings
regeling te worden verbeterd, zodat een werkelijke keuze kan worden 
gemaakt. 

In het perspectief van de langere termijn zouden op kortere termijn 
reeds een aantal maatregelen kunnen worden genomen, zowel in de 
belasting- en premiesfeer als in de kostensfeer. De verbetering van de 
oudedagsreserve en de invoering van een zelfstandigenaftrek werden 
reeds verwezenlijkt. In de kostensfeer valt te denken aan een grotere 
bijdrage in de waterschapslasten, verruiming van de verkavelingsbij
drage, verbetering van de werking van de Stichting Beheer Landbouw
gronden en de Grondbank, alsmede van de afvloeiingsregeling. In de 
sociale sfeer zou de overheid een grotere bijdrage moeten geven aan 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat de premiedruk voor de 
zelfstandigen wordt verlicht. 

Samenvattend zouden de volgende aanbevelingen kunnen worden ge
daan: 

instelling van een commissie van hooggekwalificeerde deskundigen 
ten einde de gevolgen van de energie- en grondstoffenvoorzieningen 
voor land- en tuinbouw te analyseren; 

- het inkomen in land- en tuinbouw moet in beginsel via het prijs
mechanisme tot stand blijven komen; een aanvullend instrumen
tarium dient te worden ontwikkeld om bepaalde situaties het hoofd 
te kunnen bieden; 

het fiscale regime dient te worden aangepast aan de specifieke 
omstandigheden van land- en tUinbouw; 

de inflatiecomponent dient structureel in het markt- en prijsmecha
nisme te worden ingebouwd; 

op kortere termijn dienen een aantal maatregelen te worden geno
men, zowel in de belasting- en kostensfeer als in de sociale sfeer. 

Taakomschrijving studiecommissie landbouwproblemen 

54 

Bestudering en analysering van de mogelijke effecten die de stijgen
de energiekosten in de Nederlandse glastuinbouw en aanverwante 
bedrijfstakken zullen hebben wat betreft de concurrentiepositie ten 
opzichte van klimatologisch gunstiger gelegen streken. 

Bestudering en analysering van de mogelijke effecten die een ver
wacht wereldvoedseltekort zal hebben op de prijzen van veevoeder
grondstoffen (met name voedergranen en eiwithoudende produkten) 
en daarmee op de rentabiliteit van de rundveehouderij, de rund- en 
kalvermesterij en de varkens- en pluimveehouderij en -mesterij in 
Nederland. 

Zo mogelijk alternatieven te ontwikkelen ten aanzien van de genoem
de sectoren. 
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Boeken & brochures 

Op weg naar arbeiderszelfbestuur 

Cahier van de Wiardi Beekman Stichting; uitg. Kluwer, Deventer; 1974; 122 pag.; 

f 10,50. 

De Wiardi Beekman Stichting heeft 
Nederland (weer) verrast met een ge
degen studie over een actueel onder
werp: de zeggenschap in de afzon
derlijke ondernemingen. Men laat de 
lezer niet lang in onzekerheid over de 
richting waarin men de oplossing voor 
dit "probleem" meent te moeten zoe
ken; reeds uit de titel van het werk
stuk blijkt dat men naar (arbeiders-) 
zelfbestuur wil. Het is een goed door
dachte en ook genuanceerde studie 
geworden: men wil niet klakkeloos vol
gens het Joegoslavische model te werk 
gaan en men wil evenmin overhaast 
te werk gaan. Maar men wil wél doel
bewust die ene richting opgaan. In 
mogelijke andere koer-sen heeft men 
blijkbaar geen enkel vertrouwen; men 
besteedt daaraan zelfs in het geheel 
geen aandacht. 

Als men zó zeker is van zijn zaak, dan 
moeten de argumenten (en rechtsgron
den) wel keihard zijn. Anders gezegd: 
als men zijn keuze, met uitsluiting van 
alle andere mogelijkheden, zó dwingend 
richt op een voor de Westerse wereld 
nogal revolutionair stelsel, dan moet 
het toch wel vast staan dat dit zelf
bestuur werkelijk de enig aanvaard
bare oplossing is voor de problemen 
waar het om gaat. Het is echter in 
dit - uiterst belangrijke - opzicht dat 
het rapport niet aan de verwachtingen 

beantwoordt. Voordat ik dáárop zal 
ingaan, wil ik eerst proberen de hoofd
lijnen van het (meer dan 100 pagina's 
omvattende) rapport in het kort aan 
te geven. 

Ons sociaal-economisch stelsel heeft 
wel aan bijna iedereen een redelijk 
goede tot goede materiële behoef ten
bevrediging gegeven, maar het heeft 
niets bijgedragen tot de verheffing van 
de mens in zijn arbeid. Integendeel, 
wat er met de mens zelf gebeurt in 
dit stelsel, heeft veel meer weg van 
"mensbederf'. Het centrale thema 
daarbij is de onmondigheid. Om die 
mensonwaardige ontwikkeling alsnog 
ten goede te kunnen keren, moet er 
een eind komen aan de onmondigheid. 

Met die overtuiging staan de socialis
ten niet alleen. Vooral sinds de jaren 
zestig zijn er tal van "tegenstromen" 
gekomen die, ondanks onderlinge ver
schillen, gekenmerkt worden door een 
fundamentele gelijkgerichtheid : het 
recht van machtstoewijzing en de con
trole op de machtsuitoefening wil men 
toekennen aan alJen die deel uitmaken 
van de organisatie. De "minder mach
tigen" zullen meer ontplooiingsmoge
lijkheden krijgen naarmate het verschil 
in zeggenschap tussen hen en de 
"meer machtigen" kleiner wordt. 
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Democratisering van de onderneming 
heeft volgens de samenstellers van het 
rapport geen zin als die niet uitmondt 
in een democratisering van het gehele 
arbeidsbestel. Maar het hoofdthema 
van het rapport is de democratisering 
van de afzonderlijke ondernemingen. 
De eis van democratisering betekent 
hier dat er in principe gelijke en af
dwingbare zeggenschapsrechten dienen 
te bestaan voor alle betrokkenen, wat 
betreft de formulering van de na te 
streven doeleinden en de uitwerking 
daarvan. Men heeft met twee catego
rieën "betrokkenen" te maken: 1) de 
personen die zelf in de onderneming 
werkzaam zijn, en 2) de omringende 
samenleving. De kapitaalverschaffers 
horen er niet bij, "omdat de samen
stellers het uit een oogpunt van gelijk
heid en gelijkwaardigheid onverdedig
baar achten dat louter vermogens bezit 
tot macht over mensen moet blijven 
leiden". De praktijk in vele grote on
dernemingen wijst trouwens in de 
richting van "groeiende overbodigheid 
van de zeggenschap der kapitaalver
schaffers" (pag. 19). 

3 

Het democratiseringsstreven zal niet 
tot één deelgebied beperkt mogen blij
ven, maar tot alle deelgebieden moeten 
worden uitgestrekt. Die deelgebieden 
zijn: 

a) de eigendom van ondernemingen; 

b) het bestuur van de onderneming; 

c) het beheer en de uitvoering binnen 
de onderneming; 

d) de arbeidsvoorwaarden. 

Op het eerste oog moge het lijken 
alsof er op dit terrein in Nederland al 
heel wat gebeurd is, maar bij nader 
inzien moet toch geconstateerd wor
den dat we ons in een bedrijfsdemo
cratisch vacuüm bevinden... De vier 
wetten uit 1971 (wetten betreffende het 
enquêterecht, de jaarrekening, de on-

dernemingsraad en de raad van com
missarissen - nieuwe stijl) worden be
titeld als "het inkapselingskwartet". 
Het gaat hier volgens de samenstellers 
om een min of meer vaste handeling: 
wanneer nieuwe feitelijkheden niet 
langer volledig beheerst kunnen wor
den, krijgen ze een plaatsje in het be
leid zelf, en wel zodanig dat mogelijke 
bedreigingen worden bezworen en de 
gesteide doeleinden evenals voorheen 
gerealiseerd kunnen worden. 

De directie van de onderneming valt 
zich geen buil door de wetgeving te 
volgen. Integendeel, die wetgeving 
biedt haar uitstekende mogelijkheden 
voor de doorstroming en aanvaarding 
van het oude beleid. Niet voor niets 
werd de ondernemingsraad in sommige 
ondernemers kringen met enige warmte 
ontvangen ... 

De werknemers worden door deze wet
geving, die niet wezenlijk ingrijpt in 
de besluitvormingsprocessen van de 
onderneming, ingekapseld. 

4 

De nieuwe wetgeving is ook onge
schikt om als basis te dienen voor 
verdergaande democratisering. Dat 
blijkt vooral als men de sprong waagt 
van het "georganiseerd overleg" op 
bedrijfstakniveau naar het overleg op 
het niveau van de onderneming. 

Op de hogere niveaus zijn werkgevers 
en werknemers op allerlei manieren 
met elkaar verbonden. In de onderne
ming is daarvan nauwelijks iets terug 
te vinden. De vakbeweging was daar 
tot voor kort niet op een herkenbare 
en georganiseerde wijze aanwezig en 
ook nu is dat nog slechts in zeer be
perkte mate het geval. De legitimiteit 
van die aanwezigheid wordt zelfs sterk 
aangevochten, niet alleen door de 
werkgevers, maar ook nog in kringen 
van de vakbeweging zelf. Het gevolg 
is dat de organisatie van de arbeid op 
dit niveau totaal betrokken is op de 
reeds door de directie en de raad van 
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commissarissen opgestelde en goedge
keurde produktiedoelen (en de efficiën
te real isering daarvan) en nauwelijks 
op de behartiging van de eigen doe/
einden van de werknemers. 

Een al te simpele opvatting over het 
functioneren van ot-ganisaties ligt daar
aan ten grondslag. De onderneming 
wordt nog maar al te vaak gezien ais 
een noodzakelijk hiërarchisch verband 
met een centralistische besluitvor
mingsstructuur, die in staat moet zijn 
het gehele interne organisatiegedrag 
te reguleren en wel zodanig dat een 
harmonieuze gemeenschap bereikt kan 
worden. In werkelijkheid is de onder
neming een beheersingsconstellatie, 
waarbinnen onderhandelingen tussen 
groepen met verschillende belangen 
moeten plaatsvinden. De structurele 
voorwaarde daarvoor is echter dat de 
groepen duidelijk herkenbaar worden. 
Dat wil dus zeggen dat zij zich organi
seren en hun doelstellingen kunnen 
formuleren. Welnu, dáár zit het grote 
probleem in de Nederlandse onderne
ming. Het denken in termen van "ge
meenschap" en "harmonie" is klaat-
blijkelijk verworden tot een ideologie 
waarin voor het denken in termen van 
(te overbruggen) belangentegenstel
lingen geen plaats is. 

Het geconstateerde democratisch va
cuüm zal men niet kunnen opvullen 
met het "inkapselingskwartet" en het 
moderne personeelsbeleid, maar alleen 
door aan te sturen op een werkelijke 
industriële democratie. Daartoe zal 
iedere werknemer principieel gelijke 
rechten moeten krijgen om deel te heb
ben aan het formuleren van de doel
stellingen van de onderneming en aan 
het uitwerken daarvan. Het consequent 
uitwerken van dit principe zal leiden 
tot een situatie waarin alle beslissingen 
in het bedrijf door de werknemers 
worden genomen. Deze zullen dan, van 
hoog tot laag, en zoveel mogelijk 
rechtstreeks, betrokken moeten zijn bij 
de besluitvorming. Daarbij zal het niet 

alleen maar gaan om de besluitvorming 
ten aanzien van de organisatie van de 
produktie, maar ook om de goedkeu
ring van de balans en de verl ies- en 
winstrekening, de vaststelling van (in
vesterings-)piannen op korte en lange 
termijn (en de controle op de uitvoe
ring daarvan), om de in komensverde
ling, de regels van het personeelsbe
leid en de benoeming van de belang
rijkste beleidsfunctionarissen. 

Daarbij hoort óók dat de private eigen
dom van de produktiemiddelen ver
vangen zal moeten worden door ge
meensehapseigendom. Dit alles moet 
geleidelijk gaan (en gesynchroniseerd 
worden met noodzakelijk geachte wijzi
gingen in de economische orde). Maar 
het lijkt bijvoorbeeld mogelijk de eerste 
fase van het veranderen van de eigen
domsstructuur der onderneming in te 
luiden zonder het functioneren van de 
kapitaalmarkt volkomen te ontregelen, 
en wel door een verplichte omzetting 
(conversie) van de aandelen - dat 
zijn eigendomsbewijzen - in obliga
ties, d.w.z. schuldbewijzen. 

Over de wijze waarop de democratie in 
de onderneming moet worden verwe
zenlijkt, wordt o.m. nog gezegd dat 
deze niet alleen gericht mag zijn op 
de top van de onderneming - dus 
op het bestuur en de raad van com
missarissen - maar ook en vooral op 
de positie van de mensen "op de 
werkvloer" zelf. Het zogenaamde be
drijvenwerk moet worden uitgebouwd 
om de vakbond vaste voet te kunnen 
geven in de bedrijven. 
Het zelfbestuur zal zodanig ingericht 
moeten worden dat mensen in verte
genwoordigende organen ter verant
woording kunnen worden geroepen aan 
de hand van programma's. 
Tot zover de grote lijnen van het rap
port; zij bevatten tevens de argumen
ten voor die dwingend gestelde con
clusie, dat arbeiderszelfbestuur de enig 
mogelijke oplossing is, als men recht 
wil doen wedervaren aan de menselijke 
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factor in de onderneming. Ik ben echter 
van mening dat aan die argumenten 
niet zo'n dwingend karakter toekomt. 

Arbeid en kapitaal 

Met de stelling dat er een einde moet 
komen aan het "mensbederf" in de 
onderneming, zijn inderdaad vele an
deren het eens. De centraalstelling van 
de menselijke persoonlijkheid in alle 
maatschappelijke verbanden was bij
voorbeeld ook het thema van de, uit de 
jaren zestig daterende, encycliek van 
Joannes XXIII, Mater et Magistra. Voor 
het ondernemingsverband betekent dit: 
het primaat van de arbeid. (Mater et 
Magistra spreekt over "het oorspron
kelijk karakter van de arbeid, die, als 
directe uiting van de menselijke per
soon, gaat boven het kapitaal, dat 
uiteraard een hulpmiddel is"). 

Dit primaat hoeft echter niet tot een 
vvegvagen van de kapitaalverschaffers 
uit de onderneming te leiden. Alleen 
dán wanneer zou blijken dat de aan
wezigheid van die factor het onmoge
lijk maakt dat de arbeid de centrale 
plaats inneemt die haar toekomt, zou 
die conclusie gewettigd, ja zelfs ge
boden zijn. Maar het bestaan van die 
onmogelijkheid wordt met geen woord 
aangetoond. En hoe zou dat ook kun
nen! 

Welke serieuze pogingen zijn er nu 
in de praktijk gedaan om tot een vol
waardig naast elkaar bestaan van "ka
pitaal" en "arbeid" te komen? Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen door een centraal
stelling van de mens-arbeider in het 
o n der n e min g s -verband en een 
centraalstelling van de mens-kapitaal
verschaffer in het ven n oot -
sc hap s-verband te verwezenlijken. 
Ik heb zelf destijds erg op een derge
lijke oplossing aangedrongen en be
pleit dat er, in de sfeer van de over
heidsbedrijven - maar ook daarbuiten 
- in die richting geëxperimenteerd 
zou worden. 

Experimenten 

De ontwikkeling is een andere kant 
opgegaan. Toch zijn er in de praktijk 
enkele pogingen ondernomen om, bin
nen (of naast) het kader dat het ven
nootschapsrecht aangeeft, tot een meer 
autonome groei van het ondernemings
verband, althans tot een dUidelijke 
afbakening van de werknemersbe
voegdheden ten opzichte van de ven
nootschap te geraken. Het onlangs 
door de KRO uitvoerig voor de televi
sie gebrachte experiment bij Swage
makers-Bogaerts te Tilburg was er één 
van. Als ik het echter goed heb be
grepen - informaties daarover kon ik 
niet meer tijdig inwinnen -, is dit 
experiment in feite mislukt, althans 
door "anderen" tijdelijk (7) buiten wer
king gesteld. En dit laatste was moge
lijk omdat men blijkbaar heeft nagela
ten de nodige juridische waarborgen 
in de nieuwe constructie in te bouwen. 

Dit is anders gegaan bij een tweede 
experiment dat ik hier wil vermelden, 
en wel dat van de onderneming Week
bladpers te Amsterdam. Ik was zelf 
nauw bij dat experiment betrokken, 
aanvankelijk als adviseur, later ook als 
werknemerscommissaris. Het is hier 
natuurlijk niet de plaats om uitvoerig 
in te gaan op dat experiment, maar ik 
wil toch wijzen op de essentie ervan: 
er is een vorm van samengaan gevon
den voor de factor "arbeid" - die 
zich georganiseerd heeft, en daardoor 
ook herkenbaar is geworden, in een 
rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eniging - met de factor "kapitaal", 
die de juridische vorm heeft aangeno
men van een stichting zonder winst
oogmerk. 
Bovendien is deze stichting, die in de 
vennootschap dus de rol van aandeel
houdersvergadering vervult, ermee 
akkoord gegaan dat de vennootschap 
zich op basis van vrijwilligheid zal on
derwerpen aan de volledige werkings
sfeer van de Structuurwet. Dit laatste 
betekent dat alle belangrijke, niet-
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alledaagse beslissingen - zoals die 
betreffende de directiebenoeming, de 
vaststelling van de winst- en verlies
rekening, fusie, bedrijfssluiting, enz. -
moeten worden genomen of gefiatteerd 
door de raad van commissarissen. En 
deze raad van commissarissen moet, 
met gelijkheid van rechten voor "ar
beid" en "kapitaal", zodanig worden 
samengesteld dat hij het vertrouwen 
kan genieten van beide componenten 1. 

Welnu, als een situatie zoals deze is 
gecreëerd - en natuurlijk zijn ook 
andere varianten denkbaar -, kan men 
dan in ernst volhouden dat de factor 
"kapitaal" een zó storende sta-in-de
weg is voor de menselijke ontplooiing 
van de werknemers in de onderneming, 
dat hij daarom maar geheel en al ge
ëlimineerd moet worden? 

Volgens mij is dat niet het geval, maar 
ook al zou men daar anders over den
ken, dan mag men, dunkt mij, toch 
verlangen dat ook de resu Itaten van 
deze en andere experimenten mede
bepalend zullen zijn voor de vraag of 
inderdaad arbeiderszelfbestuur de enig 
mogelijke oplossing is voor de veilig
stelling van de menselijke waarden in 
de onderneming. Het behoeft geen be
toog dat het aantal experimenten daar
toe snel moet worden uitgebreid en 
dat de overheid daarbij een actieve 
rol kan en moet spelen. Gelukkig wordt 
deze noodzaak ook door de samenstel
lers van het WBS-rapport onderschre
ven. 

I. A. C. van Haren* 

* Mr. Van Haren, adviseur inzake arbeids- en ondernemingsrecht, is buitengewoon hoogleraar 
in het sociaal recht aan de Erasmusuniversiteit 'la Rotterdam. Van hem zijn diverse publikaties 
verschenen, mei name Of' hel gebied van hel arbeidsrecht. Laatstelijk (in 1973J heeft hij een 
boek over "De ondernemingsraad" gepubliceerd. Zie ook zijn artikel "Honderd jaar arbeids
verhoudingen in Nederland", in "Politiek perspectief", januari-februari 1974. (Red.). 

1 Ik merk in dit verband nog op, dat het inkapselingseffect van de Structuurwet in het WBS
rapport wel al te gemakkelijk wordt geponeerd. Ook de stelling dat het doe I van de onder
neming door de nieuwe structuur niet zal worden beinvloed, blijft van elke bewijsvoering ver
stoken. Men beroept zjch voor het 88nnemelijk maken van een en ander nagenoeg uitsluitend 
op de Wet op de Ondernemingsraden. Geisoleerd beschouwd is de structurele betekenis van 
deze wet inderdaad beperkt; in samenhang met de Structuurwet - die echter nog goeddeels 
tot ontwikkeling moet komen -, is deze betekenis echter verre van gering! 

Sociaal katholicisme en medezeggenschap in Duitsland 
F. J. Stegmann: "Oer sozia/e Katholizismus und die Mitbestimmung in oeutsch
/and"; uitg. Schöningh, Paderborn; 1974; OM 28,-. 

Het zal velen bekend zijn, dat in Ne
derland de katholieke sociale politici 
en andere katholieken die zich in het 
begin van deze eeuw met de sociale 
problemen bezighielden, sterk door 
Duitse katholieke sociale ideeën be
invloed zijn. Vooral via de katholieke 
Vo/ksverein in Mönchen-G/adbach en 
tijdens de Duitse Katholiekendagen, 
die dit jaar voor de 84e maal - dit
maal juist in Mänchen-Gladbach -
werden gehouden, konden mannen als 
Schaepman, Aa/berse, No/ens en Ruijs 

de Beerenbrouck in aanraking komen 
met de grondige sociale kennis van 
een Hitze, een Brauns, een Brandts, 
een Freiherr van Hertling, om slechts 
enkele namen te noemen. De wijsge
I-ige en sociale theorieën van de be
kende jezuieten H. Pesch, V. Cathrein 
en A. Lehmkuh/ en later van O. von 
Nell-Breuning werden in Nederland 
ernstig bestudeerd. 
Om na te gaan wat nu speciaal de 
sociale ideeën van de Nederlandse 
katholieken zijn geweest en in hoeverre 

Politiek perspectief, november/december 1974 59 



zij in hun opvattingen origineel zijn 
geweest, is het goed van de ontwik
kelingsgang der katholieke sociale 
ideeën in Duitsland kennis te nemen. 
In dit kader verheugt het ons het hier
boven genoemde boek van Stegmann 
te kunnen aankondigen. Stegmann 
schreef reeds in 1965 de belangrijke 
studie "Von der ständischen Sozia/re
form zur staatlichen Sozia/po/itik - der 
Beitrag der Historisch-politischen B/ät
ter zur Lösung der sozia/en Frage" 
(München/Wenen, 1965), terwijl hij met 
W. Gottscha/eh en F. Karrenberg mee
werkte aan het omvangrijke boek "Ge
sehiehte der sozia/en /deen in Deutseh
/and" (München, 1969), uitgegeven on
der redactie van He/ga Grebing (Steg
manns bijdrage, omvattend de pagina's 
325-560, droeg de titel "Gesehiehte der 
sozia/en /deen im deutsehen Katho/i
zismus"). Hij is dus op het gebied van 
de sociale geschiedenis een kenner, 
ook al noemt hij zich geen historicus. 
Voor hem is de ontwikkeling der ideeën 
belangrijk en vooral tracht hij vast te 
stellen, hoe de werknemers geleidelijk 
tot een vorm van medezeggenschap 
zijn gekomen bij de regeling van alle 
sociale, persoonlijke en economische 
vragen. 

Europese stroming 

In het onderhavige boek heeft Steg
mann zijn onderzoek uitgestrekt over 
de periode vanaf het begin van de 
industrialisering in Duitsland tot het 
aan de macht komen van Hitier in 
1933. Hij heeft zich strikt beperkt tot 
Duitsland, zoals reeds blijkt uit de 
titel van zijn boek. Toch zou het ge
wenst zijn te weten, in hoeverre er een 
samenhang heeft bestaan in de ont
wikkeling van de katholieke sociale 
ideeën in de Westeuropese landen. 
Vooral rondom de eeuwwisseling kan 
men een levendige activiteit van ka
tholieken vaststellen in Italië, Frankrijk, 
Zwitserland, Duitsland, België en Ne
derland. De Union Catho/ique d'Etudes 

Soeia/es et Eeonomiques, beter bekend 
onder de naam Union de Fribourg, on
der leiding van mgr. G. Mermillod, 
wordt in het boek zelfs niet genoemd, 
terwijl deze Zwitsers-Franse beweging 
van katholieke intellectuelen zich toch 
zeer sterk heeft beijverd voor de ont
wikkeling van de katholieke sociale 
actie in West-Europa en zelfs de ency
cliek Rerum Novarum heeft voorbe
reid. Het zou interessant zijn geweest 
te weten, welke Duitse sociale voor
mannen contact hebben gehad met de 
Union de Fribourg. 

Hiermee is het boek zoals het voor ons 
ligt, niet veroordeeld. De ontwikkeling 
van de sociale ideeën in katholiek 
Duitsland is zeer overzichtelijk en gron
dig weergegeven, waarbij bijzonder op
valt, dat de medezeggenschap van de 
arbeiders in sociale vraagstukken eer
der door katholieke werkgevers en 
priesters aan de arbeiders is aange
boden dan dat zij door de werknemers 
is opgeëist. 

Stegmann beklemtoont nog eens wat 
hij in een vroeger werk al had aan
getoond, namelijk dat de katholieken 
zich reeds vanaf het begin van de 
industriële revolutie met sociale vraag
stukken hebben beziggehouden en, met 
name hier, dat het streven naar mede
zeggenschap van oudsher in de be
langstelling van katholieken heeft ge
staan. 

Corporatieve ideeën 

De belangstelling voor sociale kwes
ties is in Duitsland later ontstaan dan 
bijv. in Engeland of Frankrijk. Enerzijds 
was in Duitsland het pauperisme niet 
zozeer het gevolg van industrialisering, 
maar veeleer omgekeerd, anderzijds 
werd de sociale problematiek op de 
achtergrond geschoven doordat het 
streven naar politieke eenheid in Duits
land als belangrijker werd beschouwd. 
Toch waren er ook in het begin van 
de 1ge eeuw mensen die streefden 
naar de verheffing van de paupers, 
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een woord dat bijna als synoniem van 
het woord arbeiders werd gezien. Het 
past wel in de geest van die tijd, waar
in de romantiek het heimwee naar 
vroegere (betere?) tijden aanwakkerde, 
dat in het begin (en ook nog lang na 
1800) vooral kathol ieken verlangden 
naar het herstel van een standenmaat
schappij. Hadden de "burgers" In Î 789 
vrijheid, gelijkheid en broederschap 
verworven, thans eiste men ook rech
ten op voor de vierde stand, de arbei
ders of de proletariërs. Aanvankelijk 
sprak men slechts over verzoening van 
kapitaal en arbeid; daarna (maar reeds 
in het begin van de 1ge eeuw) werd 
een plaats voor de arbeiders in een 
standenmaatschappij opgeëist. 

Een belangrijke rol in de strijd om de 
emancipatie van de arbeiders speelde 
het tijdschrift Historische Blätter, waar
aan Stegmann zijn reeds genoemde 
studie van 1965 wijdde. Het tijdschrift 
ijverde voor het bijeenbrengen van 
arbeiders en werkgevers in corporaties, 
maar men dacht nog niet aan mede
zeggenschap. De weg tot de vorming 
van arbeiderscomités in fabrieken werd 
voorbereid door de stichting van spaar
kassen en daarna, vooral op instigatie 
van mgr. E. von Kette/er, door het 
streven naar stichting van coöperatieve 
verenigingen. 

Wettelijke bescherming 

Tot 1860 werd de gehele sociale pro
blematiek vanuit religieus-caritatieve 
motieven benaderd. Omstreeks 1860 
toonde Von Ketteler zich voorstander 
van een wettelijke bescherming van 
arbeiders. Hij noemde het recht van 
vereniging een natuurwet, een grond
wet, die op de goddelijke ordening der 
dingen gebaseerd was. Zelfs eiste hij 
voor de arbeiders het recht op "als 
bedrijfsondernemers" aan het bedrijf 
deel te nemen. Veel invloed had ook 
Freiherr von Voge/sang, die kapitaal 
en arbeid in één stand (één corporatie) 
verenigd wilde zien. De onderneming 

was volgens hem een "industriële fa
milie". 

Steeds meer waren katholieke voor
mannen geneigd staatsinmenging in de 
sociale problematiek te aanvaarden. 
Priesters als Hltze en - na hem -
als Brauns waren juist de grote ver
dedigers van regeringsinitiatieven, die 
tot de eerste sociale wetgevingen 
leidden. In dit opzicht speelde ook de 
Vo/ksverein für das Katholische 
Oeutschland (Mönchen-Gladbach) een 
belangrijke rol. Nog altijd gingen aller
lei initiatieven op sociaal terrein uit 
van werkgevers (zoals Franz Brandts 
uit Mönchen-Gladbach) of priesters. Er 
kwamen fabrieksreglementen en arbei
dersbesturen, maar vaak om min of 
meer opportunistische redenen: rust in 
het bedrijf, en daardoor bevordering 
van de produktie; ook ethische en 
religieuze motieven speelden een rol. 
Het bedrijf moest, aldus Hitze, één 
grote familie vormen en werkgevers en 
werknemers moesten samenwerken in 
het streven een christelijke levenshou
ding in het bedrijf te handhaven en/of 
te bevorderen. Daarom moesten er 
arbeiderscomités komen, maar bij alles 
zou de werkgever als een goed fami
lievader leiding blijven geven. Het 
patriarchalisme was dus niet dood. 

Arbeiderscomités 

Na de grote mijnstaking van 1889 be
gon ook de staat zich ernstiger met 
het sociale probleem bezig te houden. 
Het schijnt, dat -- om welke redenen 
dan ook - keizer Wilhe/m 11 zelf de 
stoot tot de wettel ijke regel ing van de 
arbeiderscomités heeft gegeven. In 
februari 1890 vaardigde hij een ver
ordening uit bevattende aanwijzingen 
voor oprichting en inrichting van arbei
derscomités. Er kwam een staatsraad 
waarin ook Hitze zitting had. Deze raad 
heeft in feite de eerste grote sociale 
wet in Duitsland voorbereid, bekend 
onder de naam Lex BerIepseh, naar 
minister Von BerIepseh, die deze wet 
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in de Rijksdag verdedigde. Hitze trad 
hier als woordvoerder op, en het is 
vooral aan hem te danken, dat in de 
wet twee belangrijke bepalingen wer
den opgenomen, vooreerst dat arbei
ders het recht hadden over sociale 
problemen gehoord te worden en op 
de tweede plaats dat arbeiderscomités 
formeel erkend werden. Ook de wet 
van 1916 was voor een belangrijk deel 
het werk van Hitze. Deze wet "betref
fende de vaderlandse hulpdienst" be
paalde, dat in bedrijven met meer dan 
50 arbeiders arbeiderscomités moesten 
worden gevestigd. 
Na de oorlog werd in de Weimarer 
grondwet op aandringen van Hitze en 
Brauns de bepaling opgenomen, vol
gens welke arbeiders in staat en maat
schappij volledig als gelijkgerechtig
den worden erkend. Brauns, die van 
1919 tot 1928 minister van Arbeid was, 
verklaarde dat arbeid en kapitaal in 
het produktieproces gelijkgerechtigde 
factoren dienden te zijn. In de grond
wet werd nadrukkelijk bepaald, dat 
arbeiders in sociale en economische 
kwesties via arbeiderscomités mede
zeggenschap kregen. Arbeiders kregen 
bovendien het recht vertegenwoordi
gers in de Reichswirtschaftsrat te be
noemen. 

Solidariteitsleer 

Toch was ook nu nog geen sprake van 
een einde van een patriarchale orde
ning. De ondernemer bleef ook in de 
ogen van Brauns en Hitze de baas; 
arbeiderscomités waren overlegorga
nen, geen beleidsorganen. Meer en 
meer begreep men echter, dat ge
streefd moest worden naar een juiste 
harmonie tussen werkgevers en werk
nemers. Waren Hitze en Brauns vooral 
pragmatisch ingesteld, anderen voelden 
de behoefte aan een sociale leer, die 
voor alle katholieken de normen van 
een goede verstandhouding in de 
maatschappelijke structuren zou vast
leggen. De jezuiet Heinrich Pesch ont-

wierp dan zijn beroemde leer van het 
solidarisme. Hitze en Brauns waren wel 
voor beroepsstandsorganisaties, maar 
wilden daarvan geen politieke organi
naties maken. Erzberger (in 1921 ver
moord) streefde er naar de leer van 
het solidarisme in praktijk om te zetten. 
De Oostenrijkse bisschoppen verkon
digLien, dal het solidarisme de oplos
sing van de maatschappelijke proble
men in katholieke zin was. Pesch kreeg 
in zijn laatste levensjaren steun van 
zijn orde-genoten Oswald von Ne/l
Breuning, Gustav Gundlach en Johan
nes Messner. De encycliek Quadrage
simo Anno (1931) kan men beschou
wen als de erkenning van hun werk. 
Pius XI zag het solidarisme gereali
seerd in een corporatieve (maar be
slist niet fascistische) maatschappij
ordening. 

Eerst dan kan men spreken van een 
volledige erkenning door de katholie
ken van het recht tot inspraak in de 
bedrijven door de arbeiders, zij het 
dan voornamelijk ten aanzien van so
ciale en economische problemen. 

Opmerkingen 

De vakorganisaties hebben in de arbei
derscomités vaak concurrenten gezien. 
Dat er tenslotte een nauwe wisselwer
king is gegroeid tussen de arbeiders
comités en de vakorganisaties (vóór 
de komst van Hitier), is vooral te dan
ken aan Hitze en Brauns. 

Stegmann wijst er tenslotte op, dat in 
de Weimarer tijd de resultaten in de 
strijd om de medezeggenschap minder 
groot waren dan men had mogen ver
wachten. De theorie was mooier dan 
de praktijk. Maar ... de erkenning van 
de rechten van de arbeiders was er, 
en dat betekende reeds een grote 
overwinning. 

Opgemerkt zij, dat in het onderhavige 
boek weinig gesproken wordt over de 
vakbondsstrijd tussen de Keulse rich
ting en de Berlijnse richting. Vermoe-
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delijk is dit te wijten aan de omstan
digheid, dat beide richtingen het recht 
van de arbeiders op medezeggenschap 
in principe aanvaardden. 
De werken van Stegmann kunnen voor 

hen die de ontwikkeling van de sociale 
ideeën willen bestuderen, als onmis
baar worden beschouwd. 

J. P. Gribling* 

* Dr. Gribling, oud-leraar aan het St.-Janslyceum in Den Bosch, is in 1961 aan de Katholieke 
Universiteit te NUmegen gepromoveerd op een proefschrift over "P. J. M. Aalberse, 1871-1948". 
(Red.). 

Een halve eeuw sociale verandering 
F. van Heek: "Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat - een halve eeuw 
sociale verandering (1920-1970)"; uitg. Boom, Meppel; 1973; 340 pag.; f 28,50. 

In het hier te bespreken boek heeft de 
voormalige hoogleraar in de sociologie 
aan de Leidse universiteit, prof. dr. F. 
van Heek, een aantal in de loop der 
laatste veertig jaar geschreven artike
len bijeengebracht. Deze hebben alle 
de sociale veranderingen die tot ons 
huidige maatschappelijke bestel heb
ben geleid, tot thema; een proces dat 
gekarakteriseerd kan worden als de 
overgang "van hoogkapitalisme tot ver
zorgingsstaat". Van Heek heeft dit in
grijpende sociale veranderingsproces 
vanuit een breed historisch perspectief 
gedurende een halve eeuw op de voet 
gevolgd: de ineenstorting van het 
hoogkapitalisme, de opkomst van het 
nationaal-socialisme als heilloos alter
natief voor de grote sociale en econo
mische crisis in de jaren dertig, de 
wording van de technocratische verzor
gingsstaat, en de afwijzing resp, aan
vaarding van de Westerse techniek en 
efficiency in China en Japan. 

De verschillende artikelen in deze bun
del zijn gegroepeerd rond vier thema's: 
veranderingen in de maatschappelijke 
structuur in de periode van 1920 tot 
1970 (I), veranderingen in sociale ge
laagdheid en sociale mobiliteit (11), ver
anderingen in sociale beheersing (111), 
en veranderingen in sociale reflectie 
(IV). Naast een aantal bijdragen met 
duidelijk actuele betekenis, zoals de 
verschillende studies van de sociale 

verticale mobiliteit en de factoren die 
deze beïnvloeden, zijn ook een aantal 
hoogtepunten uit het werk van Van 
Heek bijeengebracht, die voor de ge
interesseerde lezer moeilijk bereikbaar 
zijn. 

Frontmentaliteit 

Vooral interessant zijn twee gedeelten 
uit zijn bekende, in 1954 gepubliceer
de studie over "Het geboorteniveau 
der Nederlandse Rooms-Katholieken" 
(hoofdstuk 13 en 14). Het hier behan
delde felle rigorisme in de mentaliteit 
van de Nederlandse rooms-katholieken 
in de jaren 1920-1960 heeft thans wei
nig relevantie meer met betreking tot 
het geboorteniveau, maar het heeft des 
te meer betekenis "als een van de be
langrijkste oorzaken van de tegenwoor
dige geloofs- en machtscrisis binnen 
de Nederlandse Rooms-Katholieke be
volkingsgroep" (pag. 7). Juist onder 
het gezichtspunt van sociale beheer
sing heeft zich hier een verschuiving 
van het perspectief voorgedaan, in 
zover de crisis in katholiek Nederland 
ten nauwste samenhangt met de sociale 
veranderingen als gevolg van de op
komst van de verzorgingsstaat. 

In dit verband wijst Van Heek op de 
tijdscorrelatie tussen de kritiek op de 
verzorgingsstaat en het wankelen van 
de katholieke zuil. In tegenstelling tot 
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zijn Nijmeegse collega Thurlings 1 acht 
Van Heek een studie van het ontzui
lingsverschijnsel onmogelijk "zonder 
nadere studie van zijn samenhang met 
het cultuurpatroon van de 'permissive 
society', de toenemende afkeer van 
hiërarchie en bureaucratie in het alge
meen en in verband hiermede de 
steeds fellere kritiek van de emanci
patorische en neo-marxistische socio
logie, die door Thurlings slechts ter
loops genoemd worden" (pag. 251). 
Volgens Van Heek is de desorganisatie 
binnen het katholieke volksdeel het 
directe gevolg van de tegengestelde 
ontwikkeling van het groepsrigorisme 
en de frontmentaliteit van de Neder
landse katholieken enerzijds en van het 
cultuurpatroon van de permissive soci
ty anderzijds (hoofdstuk 15). 

Veranderingen in sociale reflectie 

Tenslotte wil ik nog speciaal wijzen op 
een bijdrage, in het vierde deel, over 
veranderingen die zich in de laatste 
vijftig jaar in de reflectie op onze 
samenleving hebben voorgedaan. 
Hoofdstuk 16 bevat een publikatie uit 
1951, waarin de vraag naar de socio
logische mensvisie behandeld werd. 
Uit deze bijdrage wordt nu vooral naar 
voren gehaald, hoe de sociologische 
visie van de menselijke samenleving 
zich onder invloed van de vooruit
gangsgedachte in de 18e en 1ge eeuw 
heeft ontwikkeld, en waarom men sinds 
de Eerste Wereldoorlog kritisch tegen
over deze vooruitgangsgedachte is ko
men te staan. Van Heek wijst er o.a. 
op, dat het vanuit sociologisch stand
punt de grote teleurstelling van de 
20e eeuw is, dat de rede de traditie 
in de 18e en 1ge eeuw wel onttroond 
heeft, "maar tot nu toe zelf niet ge
noeg maatschappelijk constructief is 
gebleken om de traditie als maatschap
pijbeheersende factor te vervangen" 
(pag. 266). 
Verder werpt de auteur in hoofdstuk 
17 een blik op de twee sociologenge-

neraties in Nederland aan de grens van 
de verzorgingsstaat (1930-1970), en 
tenslotte onderneemt hij een poging 
tot systematisering van de verschillen
de sociologische theorieën die op dit 
moment in de verzorgingsstaat opgang 
maken. Als belangrijke criteria be
schouwt hij waarden, maatschappijop
vatting en onderzoeksmethoden (hoofd
stuk 18). 

De verzorgingsstaat in het geding 

Bij het doorlezen van de verschillen
de hoofdstukken uit deze veelzijdige 
bloemlezing komt men toch wel onder 
de indruk van het feit dat de auteur 
de kunst heeft verstaan om de diep
gaande veranderingen van het maat
schappelijk leven als gevolg van de 
overgang van het hoogkapitalisme 
naar de verzorgingsstaat op een zoda
nige wijze te analyseren en tot een 
wetenschappelijke synthese te verwer
ken, dat de resultaten van deze studie 
ook nu nog grotendeels actueel zijn. 
Dat het politieke, economische, sociale 
en culturele leven in Nederland -
maar Van Heek blijft niet bij Neder
land staan - zich voltrekt in een maat
schappij die in een proces van ingrij
pende veranderingen op elk gebied 
verwikkeld is, mag als algemeen aan
vaard feit worden beschouwd, waar
mee ieder die voor de groei en ont
wikkeling van onze samenleving ver
antwoordelijkheid draagt, rekening 
houdt. Maar aan het niet-geschoolde 
oog ontgaat onvermijdelijk, hoe het 
huidige maatschappelijk stelsel tot 
stand is gekomen, welke krachten 
daarin werkzaam zijn en welke con
crete gevolgen de overgang naar de 
verzorgingsstaat voor het leven van de 
mensen heeft gehad, en hoe dit alles
omvattende proces van sociale ver
andering zijn weerslag heeft op het 
denken over en handelen in deze sa
menleving. 
Toch is een dergelijke exacte kennis 
van hetgeen sinds vijftig jaar onze 
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maatschappij in beweging en beroering 
brengt vereist, wil men tot een beleid 
komen dat duidelijk maakt dat struc
tuurverandering en emancipatie alleen 
mogelijk zijn op basis van de sociale 
werkelijkheid die voorhanden is. Het 
is de bijzondere verdienste van Van 
Heek dat hij hier vanuit zijn vakgebied 
degenen die in onze maatschappij ver
antwoordelijke posten bekleden, de 
helpende hand reikt. Typerend is zon
der twijfel zijn afscheidscollege, dat in 
deze bloemlezing is opgenomen onder 
de titel "De technocratische verzor-

gingsstaat in het geding" (hoofdstuk 
4), waarin hij kritiek ten aanzien van 
het maatschappelijk bestel van de ver
zorgingsstaat paart aan het uiterst be
hoedzaam zoeken van alternatieven, 
die alleen dan kans van slagen hebben, 
waneer zij empirisch voldoende zijn 
gefundeerd, "open naar de toekomst, 
zonder dat bij voorbaat hetzij naar een 
marxistische hetzij naar een techno
cratisch kapitalistische samenleving 
wordt toegeredeneerd" (pag. 69). 

R. J. F. Cornelissen* 

• Dr. Cornelissen is docent theologie en sociologie aan de Katholische Akademie Trier. HU is 
in 1970 aan de Universiteit van Münster gepromoveerd op een dissertatie over een theologisch 
onderwerp. Door persoonlijke omstandigheden heeft de heer Cornelissen deze recensie later 
moeten schrUven dan in zUn bedoeling lag. (Red.). 

1 J. M. G. Thurlings: "De wankele zuil - Nederlandse katholieken tussen assimilatie en plura
lisme"; NUmegen/Amersfoort. 1971 (door de recensent besproken in "Politiek perspectief'", 
juli-augustus 1972; red.). 

Ontvangen publikaties 

Wandelingen door de Handelingen 

Door dr. N. Cramer; Staatsuitgeverü, 
Den Haag; 1974; 352 pag.; f 19,50. 

Ter gelegenheid van het 125-jarig be
staan van de Stenografische Dienst 
der Staten-Generaal is deze paperback 
verschenen: een bloemlezing uit 125 
jaar Handelingen der Staten-Generaal, 
samengesteld en van commentaar voor
zien door prof dr. N. Cramer. De cita
ten en redevoeringen - weergegeven 
in hun oorspronkelijke spelling - zijn 
aangevuld met vijftig politieke prenten. 
Getracht is het werk van de Stenogra
fische Dienst - die vrijwel alle parle
mentaire activiteiten van Eerste en 
Tweede Kamer boekstaaft - van ver
schillende kanten te bezien en waar 
mogelijk een enkele historische ont
wikkelingslijn aan te wijzen. Meestal 
moest echter met enkele passages uit 
het betoog van één afgevaardigde of 
minister worden volstaan. De samen
steller koos een aantal stukken die 

z.i. het werk van de Stenografische 
Dienst het aardigst illustreren. 

Wetenschap en democratie 

Tüdschrift van de Stichting Wetenschap 
en Democratie te Amsterdam; uitg. 
Samsam, Alphen aan den RÜn; f 50,
(4x per jaar). 

Dit nieuwe tijdschrift, voor het eerst 
verschenen in september jl., heeft tot 
doel meer inzicht en informatie te ver
spreiden over de werking van de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming 
(WUB). De WUB is opgezet als een 
experimentele wet die evaluatie be
hoeft. Deze wet wordt in tal van facul
teiten en subfaculteiten in feite niet 
uitgevoerd. Vaak wordt de hand gelicht 
met wettelijke waarborgen die de wet
gever in de wet meende te bieden; 
aldus de stichting. Dit tijdschrift be
oogt moeilijkheden in het kader van de 
WUB te signaleren, en mogelijkheden 
tot verbetering te analyseren. De red ac-
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tie(-raad) is samengesteld uit personen 
die in vele gevallen niet gelijk denken 
over de WUB en over de mogelijkhe
den van democratisering. Hen verenigt 
de wens de beginselen van academi
sche vrijheid te behouden, en het we
tenschappelijk niveau van het univer
sitair onderwijs te behoeden en waar 
mogelijk te verhogen. Het blad wil 
proberen in brede universitaire kring 
inzicht te wekken in de ontwikkelingen 
die zich voordoen. Het richt zich niet 
alleen tot de universiteiten en hoge
scholen, maar tot allen die de waarde 
van wetenschap en democratische ge
zindheid ter harte gaat. 

De poreuze democratie 

Dr. H. M. Jolles: "De poreuze demo
cratie - een sociologisch onderzoek 
naar het inspraakverschijnsel" ; uitg. 
Samsom, Alphen aan den Rijn; 1974; 
336 pag.; f 29,50. 

In dit boek doet de auteur, hoogleraar 
in de sociologie aan de Universiteit 
van Amsterdam, verslag van een uit
gebreid onderzoek in zeven gemeenten 
in de Zaanstreek naar het inspraak
verschijnsel. Het onderzoek is toege
spitst op de inspraak van de burgers 
bij de voorbereiding van het ruimtelijk 
beleid. De actieve en kritische belang
stelling van de burgers in wijkcomités, 
actiegroepen, hoorzittingen, streekcom
missies e.d. doet vermoeden dat we 
hierin een belangrijke vernieuwing van 
onze democratische verhoudingen kun
nen zien groeien. Als één van de be
langrijkste factoren komt naar voren de 
mate van algemene en politieke vor
ming van de burgers. Dat is voor een 
groot deel een kwestie van voortgezet 
onderwijs in diverse vormen, en daar
naast ook van deelnemen in allerlei 
sociale verbanden en van informatie en 
communicatie. Het onderzoek is ge
plaatst tegen een analyse van de be
grippen democratie, burgerschap en 
rechtsstaat. De hedendaagse democra-

tie is volgens de schrijver een poreuze 
democratie, waarin veel meer dan 
voorheen het systeem van vertegen
woordigende lichamen wordt aangevuld 
met allerlei vormen van gesprek tussen 
overheid en burgerij. 

Sociologie en recht 

Paul Moedikdo: "Sociologie en recht -
over hedendaagse opvattingen betref
fende het strafrecht en hun maatschap
pelijke betekenis"; uitg. Boom, Meppel; 
1974; 118 pag.; f 12,90. 

Sociologische informatie en inzicht 
dienen te worden betrokken in de theo
rievorming en de maatschappelijke ver
werkelijking van het recht, aldus de 
schrijver. In de praktijk van de rechts
wetenschapsbeoefening en van de 
rechtspleging komt de sociologie ech
ter nog nauwelijks aan bod. Er is ge
wezen op de rituele rondedans om de 
sociologie, uitgevoerd door juristen. 
Daar het recht te belangrijk is om aan 
juristen te worden overgelaten, dienen 
ook sociologen meer initiatieven te ont
wikkelen om het recht te bestuderen. 
Hiervoor is kennis van thans heersen
de opvattingen van juristen over wat 
recht is en over wat het recht maat
schappelijk beoogt teweeg te brengen, 
onontbeerlijk. Sociologen die interesse 
hebben voor het recht als sociaal feno
meen en voor opvattingen onder juris
ten hieromtrent, en juristen die socio
logische kennis en inzicht in hun be
roepsuitoefening willen integreren, vin
den in dit boekje een bijdrage tot die 
kennis. De auteur (jurist) is als weten
schappelijk hoofdmedewerker verbon
den aan het Willem Pompe Instituut 
voor strafrechtswetenschappen te 
Utrecht. 

Max Weber 

Anthony Giddens: "Max Weber over 
politiek en sociologie"; uitg. Boom, 
Meppel; 1974; 67 pag.; f 8,90. 
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De Britse socioloog Giddens, lector 
aan de Universiteit van Cambridge, 
meent - anders dan de meeste onder
zoekers van Max Webers werk - dat 
er wel degelijk verbanden bestaan tus
sen Webers politieke denken, zijn 
sociologisch werk en de methodologi
sche uitgangspunten die hij daarbij 
hanteert. Giddens tracht deze visie te 
bewijzen in een analyse van Webers 
opvattingen over de ontwikkeling van 
het Duitsland na Bismarck, zijn aan
dacht voor de kwestie van de arbeids
verdeling met de daaruit voortvloeiende 
bureaucratisering in bedrijfsleven en 
overheid, en de wijze waarop hij de 
rational isering van de Westerse be
schaving kritiseert in zijn weigering het 
gedrag van de mens aan één enkele 
determinerende kracht toe te schrijven. 
De auteur laat zien hoe het spannings
veld tussen politiek, sociologie en me-

thode, dat men in Webers werk kan 
terugvinden, veel van zijn uitspraken 
verklaart en actuele zin geeft. 

Inkomensverdeling en ethiek 

Prof. dr. P. J. Roscam Abbing: "Kleine 
ethiek van de inkomensverdeling"; uitg. 
Kluwer, Deventer; ; 1974; 187 pag.; 
f 24,50. 

Dit boek bevat een verkorte weergave 
van het uitgebreide "Ethiek van de 
inkomensverdeling" dat in 1973 ver
scheen (in "Politiek perspectief", janua
ri-februari 1974, besproken door drs. 
P. G. J. Bovens). Om de studie voor 
velen bereikbaar te maken schreef de 
auteur deze gecomprimeerde versie, 
waarin hij de evenwichtige, logische 
opzet probeerde te behouden, terwijl 
de indeling tot in details bewaard is 
gebleven. 
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Dietsch en volksch 
Eo/I ved';~nrm9 W,I: tw·' b,lk)etJflJl!-. der I natkmas!<.oc"lll",Il>f) In ~0,1erlilnd 

Een verkenning van het taalgebruik der nationaal
socialisten in Nederland 
Prof. dr. M.G. van den Toorn 
120 pag., ing. f 12,50. ISBN 9001185827 

Hoe kon een ideologie die zo'n povere basIs had -het 
taalgebruik onthult dilt gen.Jdeloos~ nog 70veel aanhang 

vinden? Wûs het de strijd t(~gen de gevestigde orde of het 
vage ideaal van een nieuw Europa 'op volkschen grondslag'? 
Of was het de hechte org<.misatie waarin men zich geborgen 
voelde, een organisatie Wélé:H1n een speciale nomenclatuur 
gold overigens? Een speurtocht naar het taalgebrUik van 
de nationaal-socialisten levuJ t zeker niet zonder meer een 
sleutel tot oplossing vall 7ulke vragen, maar wel is aan te 
nernen dat een Il:Xlcologlsche analyse van fundömentecl 
belang IS bij voortgezet on;Jerzoek naar Intrigerende 
achtergronden. 

Ook verkrÎj~JbJ<1r via de boekhJndel. 

H. D. Tjeenk Willink Groningen 
2762 1 7S 
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